MEMMINGER-IRO yanal kafes:
Bireysel bobin alımı

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Yanal kafes

FLEXCREEL

FLEXCREEL Rund

Size ait makine parkının tümü için
daha fazla etkinlik

İki sistemin avantajlarını kombine
eder

Yanal kafes

FILTERCREEL 3
Ortama temiz hava üflemesi
sayesinde, dokumada kirlenme
ve hata oranı düşer

FLEXCREEL

FLEXCREEL
Size ait makine parkının tümü için daha
fazla etkinlik

nenin çalışmama zamanları azalır ve örgü makinesinin etkinliği

Aşağıdaki varyasyonlar arasında seçim yapabilirsiniz:

artar.

■■

açık iplik geçişi

Flexcreel’in dört kenarlı boruları, güçle birleştirilen esnek ve çok

■■

alüminyum, alüminyum kabartmalı ve plastik küçük borular

■■

ipliğin borulara geçirilmesi için Airjet’li kapalı iplik geçişi

Flexcreel’in üzerine daha büyük bobinler takılabilir, böylece maki-

ile kapalı iplik geçişi

yönlü tek bir bağlantı elemanı ile birbirine bağlanır. Böylece segmentler yüksek bir sağlamlığa sahip olur.
Flexcreel, segment başına maksimum 90 kg bobin ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım alanları

n

Dairesel örgü makineleri

Yatay örgü makineleri

n

İnce örgü makineleri

Zincir örgü makineleri

n

Manşon makineleri

n

Seamless makineler

Bunlar sizin avantajlarınızdır
■■

Tüm bobin boyutları için uygundur

■■

Modüler sistem birçok yönden kombine edilebilir

■■

Esnek yapı ve esnek kullanım

■■

Yüksek sağlamlık

■■

Geniş kapsamlı aksesuar

FLEXCREEL: Varyasyonlar

Yedek bobinli açık
iplik geçişi

Yedek bobinli kapalı
iplik geçişi

Yedek bobinli Airjet

FLEXCREEL: Parça seti

Nakliye masrafları
Yanal kafesler için nakliye masrafları, ağırlık ve hacim nedeniyle oldukça yüksektir ve toplam yatırımın büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle
Memminger-IRO, dört kenarlı boruları (Poz. 1, 3, 12, 13, 15) yerel olarak temin etme imkanı sunar (müşteri tarafından) ve Memminger-IRO
yalnızca parça setini tedarik eder.

MEMMINGER-IRO’nun
parça seti
Yerel olarak temin edilebilen dört kenarlı borular

Braket freni (seçenek)

İplik freni (seçenek)

Sargı freni (seçenek)

Airjet (seçenek)

FLEXCREEL: Yer ihtiyacı

Teknik bilgiler
Segment genişliği

580 mm

Segment yüksekliği

2850 / 3430 mm

Segment derinliği

665 mm

Segment mesafesi

792 mm

FLEXCREEL Rund

FLEXCREEL
Rund
FLEXCREEL iki sistemin avantajlarını
kombine eder

Bunlar sizin avantajlarınızdır

Flexcreel Rund, Flexcreel’in ve 5 motorlu Venti-Cleaner VCL 5’in

■■

üfleme

bir kombinasyonudur. İplik yalnızca borulara sokulur, böylece tüy
oluşumu azalır.

■■

Makine ve kafes birbirinden ayrıdır, böylelikle birbirlerini

■■

Bobinleri temiz tutmak için basınçlı hava kullanılmaz, böy-

■■

Yedek bobinlerde tüy birikmesi önlenir

kirletmezler

Kullanılan açı parçası, iplik bu kritik yerde sadece noktasal baskı
oluşturur, böylece bobinden furnisöre giden yolda yüksek iplik

lece en az enerji kapsamı gerekir

gerilimi oluşması engellenir. Borular isteğe bağlı olarak teleskop
modelinde plastik veya alüminyumdur.

Dairesel belirleme, böylece Venti-Cleaner ile optimum

■■ “Air

Jet-System” ile ipliğin boruya otomatik koyulma sistemi

isteğe göre sonradan takılabilir
■■

Kullanım alanları
n

Dairesel örgü makineleri

Yatay örgü makineleri

İnce örgü makineleri

Zincir örgü makineleri

Manşon makineleri

Seamless makineler

Aksesuarlar kolayca donanım olarak eklenebilir

Bileşenler

Air Jet (seçenek)
Air Jet System boruya iplik geçirme işlemini kolaylaştırır ve borulu
tüm kafes kombinasyonları ile
kombine edilebilir. Örgü makinesinde hiçbir ek hava üfleme
tabancası kullanılmaz. Bu sistem,
iplik kesintilerindeki durma süresini örgü makinesi kullanım efektine pozitif etki ederek, kısaltır.

Sargı freni (seçenek)

Fonksiyon şeması

FILTERCREEL 3

FILTERCREEL 3
Ortama temiz hava üflemesi sayesinde,
dokumada kirlenme ve hata oranı düşer
Bunlar sizin avantajlarınızdır
Dokuma salonunda yakl. %30 daha az kirlenme

Dokuma salonundaki kirin %30’u çözgü sehpasında oluşuyorsa,

■■

kapalı Filtercreel 3 Çardak sistemine geçmenin zamanı gelmiş

■■

Dokuma makinesinde %10 üretim artışı

demektir. Çünkü bu, kirsiz iplik girişi için en emin yoldur, maki-

■■

İkinci tercih ürünlerin kumaşta yabancı liflerin olmamasıyla
azalır

neden daha verimli yararlanılır ve daha az dokuma hatası görülür.

Daha az dokuma hatası

Ortam havasının üfürülmesiyle bobin aynası temizlenir, bobin

■■

yüzeyi ve iplik rezervleri ve de havada uçuşan tüyleri, havayı

■■

Zemindeki alan filtresinden giderilebilen ince tüy birikimleri

emerken yüzey filtresinden geçirdiğinden temizler. Zemindeki

■■

Temiz ortam havası dokuma salonunun temizleme aralıklarını uzatır

ince tüyler, personel tarafından problemsiz giderilebilir.
■■

Bobinlerde daha az kir oluştuğundan daha iyi iplik akışı

■■

Dış etkilerden bobinlerin daha fazla korunması

■■

Bobinden furnisöre kadar boru kılavuzları sayesinde iplik

■■

Hızlı bobin değişimleri için hareketli bobin pimleri

korumasının olması

Kullanım alanları
n

Dairesel örgü makineleri

n

İnce örgü makineleri
Manşon makineleri

Yatay örgü makineleri
Zincir örgü makineleri

n

Seamless makineler

Bileşenler

1 Fan ünitesi

İplik girişi

Hava, fan motorları sayesinde
titreşimli hava hortumlarla bobinlerin üzerine üfürülür. Bobinler,
yedek bobinler, bu şekilde lif
uçuşmalarından arındırılır.

İplik girişi sadece iplik kılavuz
boruları üzerinden yapılır. Bunlar
ister plastik isterse de alüminyum
kurulabilir.

2350

Segment yapı şeklinde
varyasyonlar

Bileşenler
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2 Filtre seti
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Havada uçuşan lifler üfürülerek
filtre setinde FILTERCREEL 3
zemininde birikir ve kolaylıkla
giderilebilir.
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3 Bobin pimleri, hareketli
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İplik bobinlerinin hızlıca takılmasına olanak sağlar.
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