MEMMINGER-IRO AKSESUAR:
yüksek değerli, çok yönlü, güvenilir

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Furnisör tahriki

Gerilim tertibatı

Gerilim tertibatları, tahrik kayışlarında gerekli gerilimi sağlar. Bunlar, tahrik kayışı kullanım ömrü için ciddi oranda belirleyici noktalardır.
Standart gerilim tertibatlarının haricinde, ayrıca yaylı gerilim tertibatları
da kullanıma sunulur. Bunlar daima optimum çekme gücünü sağlar ve
tahrik kayışı durma süresini uzatır.
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Kullanım alanı
n

Üst makine alanı
Orta makine alanı
Alt makine alanı

Furnisör tahriki

Tahrik kayışı

Bizim tahrik kayışı çeşitlerimiz yatay, delikli ve dişli kayışlardır. Tahrik
kayışlarının özelliği uzun kullanım ömürleridir. Sonsuz konfeksiyon işlemleri yapılır, metrik ürün olarak da temin edilebilir. Son ve farklı bağlantı
cihazı olarak da temin edilebilir.

Dişli kayış bağlantı cihazı
Dişli kayış için

Furnisör tahriki

Genel pul

Genel pullar masif çelikten üretilmiştir. İncelik kademeleri, iyi okunabilen
boyutlandırması vardır 175 ila 280 mm arasında farklı çapları olan bir,
iki ve üç tahrik kayışı kullanıma sunulur.

Tekli ayar pulu Ø 175 mm

Tekli ayar pulu Ø 250 mm

Tekli ayar pulu Ø 280 mm

Çiftli ayar pulu Ø 175 mm

Çiftli ayar pulu Ø 250 mm

Çiftli ayar pulu Ø 280 mm

Kullanım alanı
n

Üst makine alanı
Orta makine alanı
Alt makine alanı

Püskürtme tertibatları

VCL 5 - Venti-Cleaner

VCL 5 sistemi, örgü makinesinin üretim prosedürü sırasında sürekli
temiz kalmasını sağlar. VCL 5 sistemi, örgü makinesinin kirlenme nedeniyle durmasını önleyerek kullanım efektini yükseltir. Sistem bir adet
zımpara halkası kutusu, taşıyıcı kol ve vantilatörlü motordan oluşur.
Zımpara halkası kutusu, vantilatörler için kesintisiz bir gerilim beslemesi sağlar, motorlu tahrikli ve tahriksiz temin edilebilir. Farklı taşıyıcı kol
uzunlukları, ayarlanabilen açılar ve iki farklı büyüklükte vantilatör çapı,
akla gelen tüm örgü makineleri montaj imkanını garanti eder.

Örgü makinesinde VCL

Rüzgar kanadı: Ø 200, 230 ve 280 mm

VCL üstte

VCL altta

Motor varyasyonları

Geleneksel zımpara halkası kutusu

Motor şanzımanı zımpara
halkası kutusu VCL üstte

Motor şanzımanı zımpara
halkası kutusu VCL altta

İplik beslemeler ve durdurmalar

UFW - Alt iplik sensörü

Alt iplik sensörünün grubunda yer alan durdurucu, furnisör ile iplik
kılavuzu arasına yerleştirilir ve örn. halkalı makinelerde akış durdurucu
olarak görev yapar. Dikey ve eğik iplik akışı için varyasyonlar kullanıma
sunulur. Ayrıca UFW‘deki, örn. iplik sıkıştırma gibi hatalı durmalara ve
farklı frenlere karşı modüler sistemin ek tertibatları geliştirilebilir.

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

doğrusal iplik akışı ile

doğrusal iplik akışı ve iplik sıkıştırma ile

eğik iplik akışı ile

eğik iplik akışı ile
ve iplik sıkıştırma

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

İplik sensörü UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

doğrusal iplik akışı ile
ve tabla freni

doğrusal iplik akışı, tabla freni ve
iplik sıkıştırma ile

eğik iplik akışı ile
ve konik fren

eğik iplik akışı, konik fren ve iplik
sıkıştırma ile

Kullanım alanı
n

Üst makine alanı
Orta makine alanı
Alt makine alanı

İplik beslemeler ve durdurmalar

OFW - Üst iplik sensörü

NW - İğne sensörü

Üst iplik sensörü OFW, ipliğin, örgü makinesindeki bobine kadar giden
yolunda, ilk denetleme noktası olarak görev yapar. Bobinler üzerinden
mevcut olan bobin sensörleri üzerine veya yanal kafeslere monte edilebilir. OFW, sadece kopmuş ipliklerde sistemi kapatmaz, ayrıca sıkışmış
iplikleri de farkeder. Bu nedenle oluşabilecek iplik kesintisi önlenir.

İğne sensörü, kapalı iğne çekme, kırılmış iğne ve ayrıca ürün atıklarının
fark edilmesini sağlar.

İplik sensörü OFW
12 V, 100 Ohm, veya diyod
ile 24 V

İğne sensörü NW
doğrusal

İplik sensörü OFW
12 V, 1,2 kOhm, veya diyod
ile 24 V

İğne sensörü NW
açılı

boru akışındaki boru kanalına
takmak için

İplik beslemeler ve durdurmalar

İplik freni

Program, tabla, sargı ve braket frenleri. Böylece yüksek dönüşlü veya
özel önerilen ipler sorunsuz işlenebilir.

Sargı freni

İplik freni
2 kancalı

Kullanım alanı
n

Üst makine alanı
Orta makine alanı
Alt makine alanı

Tabla freni

Sargı freni
MPF G/K

Sargı freni
MPF L

İplik beslemeler ve durdurmalar

Elastanlı besleme için montaj parçaları

Elastan işleme için büyük bir besleme yardımı çeşitliliği kullanıma sunulur, örn. çevirme makarası, iplik aktarım kopçası ve çeşitli tutucular.
Her ihtiyaca uygun optimum çözüm sunulabilir.

Şaft kopçası tutucu ile

Elastanlı makara
burçlar ve tutucu ile

Elastanlı makara
tutucu ve sıkıştırma
parçası ile

Sıkıştırma plakası ve
Sıkıştırma parçası

Elastanlı makara, burçlar
ve şaft kopçaları

Kullanım alanı
Üst makine alanı
n

Orta makine alanı
Alt makine alanı

İplik beslemeler ve durdurmalar

Hizmetin Türü

Keramik kopçalar

Kişisel güçlü kaplama üzerine yük
uygulanan makine parçaları, BSA
İplikleri kesin veya metaldeki yön değiştirme noktalarında tırnak
oluşturur. Bu işlem, kapalnamış yapı parçalarını veya tam keramik yapı
parçalarını engeller. Makine yapı parçaları bizim tarafımızdan kaplanabilir. Kaplama türüne göre farklı özellikler hedeflenebilir: Aşınmaya karşı
koruma, korozyona karşı koruma, termal koruma, elektrik izolasyonu,
onarım katmanı ve dekorasyon amaçlı koruyucu kaplamalar.

Kullanım alanı
Üst makine alanı
n

Orta makine alanı
Alt makine alanı
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