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Platinsiz yüksek performanslı  
tek plaka makinesi

SL-4

Tamamen 
Yenilenmiş 

Dokunmatik ekranlı yenilikçi  
kontrol ünitesi

Yeni verimli alt çektirme sistemi

Yüksek performans

Daha yüksek kumaş kalitesi

Daha az bakım faaliyeti
 

Pilotelli tarafından güncellenen SL-4 pazar  
gereksinimleri ve mevcut kumaş trendlerine  
en son cevaptır. 

Özellikle dış giyim tekstillerinde son derece üret-
ken, 1 veya 3 besleme çelik kutusuna sahip bir tek 
plaka makinedir.



Platinsiz yüksek performanslı  
tek plaka makinesi

Kullanıcı dostu, güçlü ve aynı zamanda ekonomik. 
Silindir çelik kutusundaki 4 adete kadar iğne yolu, yük-

sek kaliteli tek plaka yapıların yüksek verimliliğini sağlar. 

Pilotelli Kasalarına Genel Bakış

Tüp Kasa Endüstriyel Kasa Açık En Kasa Büyük Kasa

400 se 480 mm 
kumaş topu için 
Tipi Kasa 

730 mm kumaş 
topu için Tipi Kasa

350 mm kumaş 
topu için Tipi 
Kasa 

750 mm kumaş 
topu için Tipi 
Kasa  

elektronik kontrollü kumaş alt çektirme merkez çizgileri önlemek için kesil-
miş kumaşlar için kumaş alt çektirme

Teknik veriler değişiklik gösterebilir. Şekillerde standart versiyonda bulunmayan aksesuarlar yer alabilir. 
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32 pus 36 rpm SL-4 Örnek Üretimi [Henüz devam ediyor, %85]

Yapı İncelik [E] İplik Ağırlık [g/m2] Üretim [m/h] Üretim [kg/h]

Single jersey 28 Cotton Nm 40/1  130 135,50 40,86

SL-4

Teknik Detaylar

Tip SL-4

Pus [inch] 26 – 42

Sistem Sayısı 78 – 126  
(Pus başına 3.2 besleme)

Hız Faktörü [max] 1.140 SF

İncelik [E] 14 – 44 

• Platinsiz yüksek performanslı tek plaka yuvarlak  
   örme makinesi
• Düz ve sürekli bir kumaş gerginliği için yeni alt  
   çektirme sistemi
• Kolay ve kullanıcı dostu çalışma için dokunmatik  
   ekranlı modern ve yenilikçi kontrol ünitesi “Terrot control”
• Üretim ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı kasa türleri mevcut
• Tüm çeşitlerde yüksek kaliteli elastan kaplama
• Doğru kullanıma dayalı yüksek kalite kumaş.  
   (Dikey çizgi, kumaş soyulması, yanlış elastan  
   kaplama gibi kumaş hataları olmadan)
• Basitleştirilmiş temizlik ve bakım işlemleri için  
   platin çeliği halkasının kolay sökülmesi
• Örgü kafasındaki temizlik ve bakım işlemlerinde  
   önemli azalma
• Düşük işletme maliyetleri ve artan verimlilik

Bir Bakışta Avantajlar

Platinsiz Teknolojisi

Örgü Başı (3-besleme çelik kutusu) 

Yeni ve Verimli Açık En Alt Çektirme Sistemi  

YENI


