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Gelece�in Makinalar� ile
Büyüleyici �eritler ve Dar Dokumalar

Elastik ve elastik olmayan hafif bantlar�n ve kemerle-
rin üretiminde kullan�lan sa�lam yap�l� makine seri-
miz.

Standart Aksesuarlar
– Her bir atk� ve yard�mc� iplik için 1 konik ca�l�k
– 500 gücü, 500 lamel, 240 klipsli desen zinciri bak-

lalar� ve 100 i�ne (i�neler I, II ve III dokuma 
sistemleri içindir) den olu�an bir paket

�lave Aksesuarlar
– �ste�e ba�l� olarak 14 veya 16 çerçeveye geni�-

letme imkan�
– Pozitif lastik besleme, tekli
– T�rt�kl� lastik silindiri
– Atk� geciktirme kancas�
– Makinenin arkas�na bant ta��y�c�s�
– Bant sarma
– Çözgü ca�l���, 2x4 makara için 2 bölme, 

maksimum yar� çap 400mm, maksimum uzunluk 
300 mm

– Koniklerden dokuma için: 
konik ca�l��� / frenleme tamburu

– Dokuma taraklar�
– �plik ay�r�c� tarak
– Aletler
– �lave desen baklalar�, gücüler, lameller ve i�neler
– Sicim band� çekme sistemi (50mm, 30mm)

Önemli Özellikler
– Sa�lam yap�s� ve asgari elektronik ekipman� sa-

yesinde az bak�m gerektiren bir makinedir
– Kullan�m� ve bak�m� kolayd�r
– Tüm dünya ülkelerinde senelerdir be�eni ile

kullan�lan  bir makine konsepti
– Profesyonel sat�� sonras� deste�i

Geni� Kullan�m Alanlar�
– Elastik ve elastik olmayan bantlar�n üretimi 

(iç giyim için dar dokumalar, fermuar fitilleri v.s.)
– Dekoratif amaçl� dar dokumalar
– Giyisilerde kenar süsleri için dar dokumalar
– Saten bantlar
– Bask�l� etiketler için dar dokumalar
– Hafif ve orta a��rl�ktaki bantlar, spor alan�nda ve 

gündelik hayatta kullan�lan hafif kemerler
– Sarg� bezleri (Medikal teknik)

Teknik Veriler
Modeller 2/65H 2/110 4/50 6/30 4/40* 6/20*
Dokuma kafa adedi 2 2 4 6 4 6
Dokuma tarak 
eni/mm

65 110 50 30 40 20

Çerçeve adedi 12 10+4 12+4 12+4 12 12
Regülatör cm'de 3,5 ila 36,7 atk� aras� ayar için 
Bant çekme kayd�rmaz kaplamal� çift 

silindir ve krom kaplamal� bask� silindi-
rinden olu�an bant çekme sistemi

Rapor 16 – 48, Desen zinciri
Atk� ipli�i besleme MÜTRANS®2

(Opsiyon: Çerçeve kasnaklar�)
Dokuma sistemleri I: Atk� ipli�i ba�lant�s�

II: Yard�mc� iplik ba�lant�s�
III: Atk� ipli�i ve yard�mc� iplik ba�lan-
t�s� / *Sadece Z5/Z4 çift atk� ipli�i ile 

Ak�m Motoru 1.1 kW, trifaze
modeller 2/110: 0,75 kW, trifaze
modeller 2/65H: 1,5 kW, trifaze

Elektromanyetik 
Fren sistemi

ana mil üzerinde

Merkezi ya�lama otomatik
Ebatlar/mm PZ 8371

Asgari oda yüksekli�i: 2600 mm
A��rl�k Net 225 kg


