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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Kullanma alanı
– Elastik  ve elastik olmayan bantları sürekli 

fiksajlama ve apreleme
– Bantları sürekli pigman boyama

Makine Tipi
– Az üretim miktarı için MFR 2A 24
– Orta üretim miktarı için MFR 3A 34
– Yüksek üretim miktarı için MFR 3A 50
Apreleme ve fiksajlama makinelerinin farkılığı ,
kurutucu silindir genişliği ve bant kapasitesi ile
belirlenen üretim kapasitesidir.

Özellikler
– Kompakt yapısı sayesinde kullanışlılığı ve az yer 

kaplaması
– Kullanışlılığı sayesinde yüksek verimlilik ve 

randıman
– Hızlı ürün değişimi
– Konvansiyonel silindir kurutma yerine verimli 

sıcak hava kurutma sayesinde enerji tasarrufu
– Makinenin modül yapısı konzepti sayesinde 

müşteri spezifikasyonların entegresi
– Kurutucudaki yukarı ve aşağı saptırıcı silindirleri 

bantın her iki tarafının kurumasını sağlar, buda 
banda optimal ütü ve parlaklık efekti verir

– Paralel bant kılavuzu ve kayabilen saptırıcı 
silindirleri kolay bant denetimini ve elastik 
bantlarda optimal bant gerilmesi sağlar

Kullanıma Özgül Opsiyonlar
– Ağır bantlar için kurutucuda çift yataklamnış 

saptırıcı silindirler 
– Sıcak hava kurutucusunun önünde bulunan ek 

kızıl ötesi ön kurutucu sayesinde üretim artışı
– Kurutucuda bulunan elektirikli ve gazlı sıcak 

hava kurutucusu

Teknik Veriler MFR 2A 24 MFR 3A 34 MFR 3A 50

Silindir Genişliği
Sıcak hava kurutucunun
Kapasitesi
Bant sayısı (10mm)
Bant sayısı (25mm)
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Tesis edilmiş güç bağlantısı
Kurutucudaki elektirikli ısıtıcı
Kurutucudaki gazlı ısıtıcı

22 / 15
4
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Basınçlı hava
Kurutucudaki sıcak hava ısısı
Maks. hız

6
210 kadar

20

6
210 kadar

20

6
210 kadar

30

bar
°C
m/dak

Uzunlugu x Genişlik x Yükseklik 290x69 x220 320x82x220 430x82 x220 cm

Panel

MFR 3A

Apre banyosu Sıcak hava kurutucusu Bant çıkışı


