
Ampla variedade de desenhos e 
combinações de pontos através do software 
gráfico Orizio Designer que, devido a 
possibilidade de carregamento do desenho, 
permite a redução dos tempos improdutivos 
da troca do artigo.

O perfil das pedras e o sistema de seleção é 
estudado a fim que os movimentos para 
formação da malha sejam realizados nas 
melhores condições para garantir a perfeita 
formação dos pontos com o menor consumo 
de energia e consequentemente a redução do 
desgaste de todos os elementos da máquina.

Cada alimentador possui uma unidade de 
seleção eletrônica das agulhas por meio de 
atuadores piezocerâmicos.

A seleção eletrônica a três vias técnicas, 
permite a passagem automática de um ponto 
ao outro, total ou parcial do desenho.

Ampla variedade de estruturas: pontos 
fundamentais ribana, interlock com ou sem 
Lycra, todos pontos básicos, dupla face, 
gorgurão, jacquard com desenhos de grandes 
dimensões a duas ou mais cores, etc.

Máquina com 2,4 alimentador por polegada 
de diâmetro.

Versatilidade

MJD/CE Dupla Frontura
com seleção eletrônica agulha-agulha

a três vias técnicas para a produção
de tecidos trabalhados e jacquard.

Tradicional basamento Orizio modular 
renovado na funcionalidade, robustez e 
estética com novo painel de controle 
integrado que permite a utilização de novas 
tecnologias e integra o controle máquina, a 
seleção agulha-agulha e as seguintes 
funções:

• Velocidade de rotação limitável do desenho
• Sinalização diagnóstica e dos stops da 

máquina
• Impostação do percentual de puxamento
• Seleção / impostação dos métodos do reset
• Controle eletrônico do puxador 

autocompensado eletronicamente
• Pilotagem de atuadores piezocerâmicos
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Diâmetro Finura
Velocidade 

máx 
volta/min.

Velocidade 
periférica 

m/seg.

Número 
alimentador

Potência 
motor

kw

Peso 
líquido

kg

Pedo bruto 
kg

(caixa)

Estrutura 
m2

30”

18-32

23/25

1,00

72

6,3

2200 2850 13

34” 21/23 84 2500 3150 15

36” 19/21 84 2500 3150 15

38” 19/17 90 3200 3850 17

Kit para elastômero
Alimentadores mecânicos jacquard
Fraldador com cesto fixo e móvel
Abridor de agulha para malha caída

Acessórios standard Acessórios opcionais

Acionamento através do inverter para 
a procura da velocidade otimizada

Alimentação positiva com motor 
individual
Alimentação por IRO SFE
Regulagem do registro comprimento 
do ponto de malha com parafusos 
micrométricos em cada alimentador

Sistema de controle eletrônico Signal

Puxador eletrônico auto ajustáveis as 
variações de produção para garantir a 
tensão constante do tecido
Lubrificação automática das agulhas e 
platinas

Sistema de limpeza das agulhas do 
cilindro das agulhas, platinas e guia 
fios obtida com sistema combinado 
de ar em pressão e ventiladores

Atuadores cerâmicos para seleção 
eletrônica agulha-agulha. (WAC)

Pedras do disco para 2,3,4 cores 
com disposição para interlock
Capacidade de memória até 500 Mbytes
Gaiola lateral com reserva Air Jet
Software Orizio Designer, Windows 
compatível XP ou 7 até 32 bits

Pedra para vários ligamentos a base 
de FANG.


