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A Mandarin Knitting Technology S.r.L. é uma
empresa fundada em 2011 pelo Sr. Sante De
Pecol que trabalha no setor têxtil há mais de
30 anos.
Em poucos anos de sua fundação, a Mandarin Knitting Technology S.r.L. se tornou um importante distribuidor de máquinas de malharaia de alta tecnologia da marca HUALUN FEI
HU.
A direção empresarial, tem como finalidade
trabalhar competitivamente, com confiança
no mercado e para satisfazer o cliente mediante processos empresariais otimizados que
maximizam a qualidade dos produtos e dos
serviços prestados, tendo escolhido cuidadosamente um produto dinâmico, tecnologicamente completo e tecnicamente confiável.
A sede da Mandarin Knitting Technology S.r.L.
está localizada na Itália e comercializa as
maquinas HUALUN FEI HU, com exclusividade,
em 44 países no mundo, subdivididos nas seguintes áreas geográficas: Europa Ocidental Europa Oriental incluindo a Ucrânia, Bielorrússia, Rússia Europeia e países Bálticos - Norte
da Africa (Mediterrâneo) Turquia – Síria- Irã Líbano, e a América Latina, Mexico e Brasil.
A empresa dispõe de uma organização comercial bem estruturada, de topo, no território
de cada país, oferecendo um ótimo suporte
técnico e apoio aos clientes.

®

A formação de pessoal especializado é a
palavra de ordem para toda a organização
Mandarin Knitting Technology.
O objetivo é permitir as empresas, uma formação técnica, permitindo assim um crescimento interno da empresa a fim de encarar
as exigências técnicas das malhas atuais num
mercado cada vez mais exigente.

®

A marca HUALUN FEI HU sempre foi sinonimo
de elevada qualidade, distinguindo-se na
China como “a sociedade nacional de alta
tecnologia”. Tecnologia e Pesquisa, de fato,
são a base do projeto da HUALUN FEI HU, que
conjuga experiencia e inovação numa perfeita mistura evolutiva.
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trabalhos especiaistais como Matelassê (efeito
“estofado”) tambem multicores;.
6- Sistema de tiragem muito eficiente, por meio
de esteira permite o tecimento de artigos diferenciados.
7- O controlo inteligente do sistema permite o
movimento coordenado entre pinças e tesouras.
8- O sistema de prensa-ponto (Sinker) é controlado por motores de passo, completamente regulável em diversas posições, permitindo a execução de diversos efeitos na malha.

FASHION

F20-152F
F20-151F

®

1) Finuras: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Comprimento da frontura: 60”, 80” (polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 32
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de
1 m/s.
4) Sistema de tecimento: 1 carro com 2 sistemas (F20-152F)
/ 1 carro com 1 sistema (F20-151F).
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada,
diminuido, aumentado (calado), transferência,
acumulação (fanghi), rendado, intarsia, jacquard,
malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor
AC com deslocamento de 4 polegadas, permite
controle preciso das posições.
7) Sistema de salva agulha: o dispositivo de segurança de
alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na horizontal
(esquerda e direita), detectando possiveis problemas
sobre as agulhas evitando sua quebra.
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do
carro.
9) Transferência: capaz de transferir simultaneamente
agulhas da frente para trás e vice-versa.
10) Densidade da malha (Graduação): controlada
por motores de passo, com 32 níveis de graduação
selecionáveis, regulaveis em subdivisões de 0-720
possibilitando um controle mais preciso da altura dos
panos.
11) Sistema de prensa-ponto: controlado por motores de
passo, com valores reguláveis (*), permite diversos
resultados de tecimento.
12) Tiragem: equipada com duplo rolo (principal e
auxiliar), particularmente indicado para malhas de
grande espessura, controles programáveis, controlado
por motor de passo, tiragem com potência variável com
32 níveis e regulado com subdivisões: 0-100.
13) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4
barras, deslocáveis para qualquer posição.
14) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o
alarme em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta
de tensão do fio, enrolamento do pano, fim de
produção, parada por choque, erros de programação,
bloqueamento de segurança, etc.
15) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch
screen. A introdução de dados pode ser por USB – Pen
Drive ou rede.
- Menu de controle: pode ser alterada a língua tendo
várias á escolha; pode ser modificada mesmo com o
trabalho em curso.
16) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através
de Ethernet de alta velocidade os dados de
programação podem ser carregados, descarregados e
compartilhados.
17) Pinças e tesouras (*): 2 grupos de pinças e tesouras
esquerdo e direito / 1 grupo de pinças e tesouras na
esquerda.
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

Tear retilíneo eletronico para malha com um carro e
dois sistemas, ou com um carro de um sistema (F20151F).
A interface usuário-máquina em LCD, torna a utilização
fácil e simples de compreender.
A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada sobretudo para a produção de malhas jacquard
de dupla face, jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha, rendados, etc..., compreendendo desenho geométrico ou livre.

F20-132S CQR
F20-2 CQR

Tear retilíneo eletrônico para malha com um carro e dois sistemas. Capacidade de transferir as agulhas singularmente ou
simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo quando o
outro sistema tece. A serie S está equipada com o dispositivo de
pente, deste modo, permite tecer a malha pano a pano automaticamente da primeira á ultima linha, a produção da malha
torna-se mais inteligente: poupando fio e aumentando a eficiência de produção. A máquina possui como opção, o sistema
CQR (Carriage-Quick –Return), é um sistema de inversão rápida
do carro, capaz de diminuir o tempo de tecimento, aumentando a produção. O carro é estruturado para possibilitar tal recurso. A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada
sobretudo para a produção de malhas jacquard de dupla face,
jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc..., compreendendo desenho geométrico ou livre.

®

1) Finuras: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G e
5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Comprimento da frontura: 52” / 45”, 53”, 56” (polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 32
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de
1,2m/s.
4) Sistema de tecimento: 1 carro com 2 sistemas.
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada, diminuido,
aumentado (calado), transferência, acumulação (fanghi),
rendado, intarsia, jacquard, malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor AC
com deslocamento de 2 polegadas, permite controle
preciso das posições.
7) Sistema de salva agulha: o dispositivo de segurança de
alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na horizontal
(esquerda e direita), detectando possiveis problemas sobre
as agulhas evitando sua quebra.
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do carro.
9) Pente (somente na serie S): É possivel controlar
precisamente a posição de subida e descida do pente,
os ganchos abrem e fecham, garantindo o enganche e
desenganche perfeito dos fios.
10) Pinças e tesouras (somente na serie S): possui 2 pares de
tesouras e 4 pinças, controladas individualmente por 6
motores, situados separadamente em ambos os lados da
frontura. O acionamento destas pode ser feito
simultaneamente ou separadamente, de modo a reduzir ao
mínimo necessário a utilizam dos fios.
11) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente para
trás e vice-versa simultaneamente.
12) Densidade da malha (Graduação): controlada por motores
de passo, com 32 níveis de graduação selecionáveis,
regulaveis em subdivisões de 0-650 possibilitando um
controle mais preciso da altura dos panos.
13) Sistema de prensa-ponto: controlado por motores de passo,
com valores reguláveis (*), permite diversos resultados de
tecimento.
14) Tiragem (*): equipada com esteira logo abaixo da frontura,
alem de rolo e contra-rolo, controlado por motor de passo,
controles programáveis, tiragem com potência variável
com 32 níveis e regulado com subdivisões: 0-100.
15) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4 barras,
deslocáveis para qualquer posição.
16) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o alarme
em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta de tensão
do fio, enrolamento do pano, fim de produção, parada por
choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
17) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch screen.
		
A introdução de dados pode ser por USB – Pen Drive ou rede.
- Menu de controle: pode ser alterada a língua tendo várias
á escolha; pode ser modificada mesmo com o trabalho
em curso.
18) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através de
Ethernet de alta velocidade os dados de programação
podem ser carregados, descarregados e compartilhados.
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

F20-133S CQR
F20-3 CQR

Tear retilíneo eletrônico para malha com um carro e tres sistemas. Capacidade de transferir as agulhas singularmente ou
simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo quando o
outro sistema tece. A serie S está equipada com o dispositivo de
pente, deste modo, permite tecer a malha pano a pano automaticamente da primeira á ultima linha, a produção da malha
torna-se mais inteligente: poupando fio e aumentando a eficiência de produção. A máquina possui como opção, o sistema
CQR (Carriage-Quick –Return), é um sistema de inversão rápida
do carro, capaz de diminuir o tempo de tecimento, aumentando a produção. O carro é estruturado para possibilitar tal recurso. A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada
sobretudo para a produção de malhas jacquard de dupla face,
jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc..., compreendendo desenho geométrico ou livre.

®

1) Finuras: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
18G e 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Comprimento da frontura: 52” / 45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”
(polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 32
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de 1,2m/s.
4) Sistema de tecimento: 1 carro com 3 sistemas.
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada, diminuido,
aumentado (calado), transferência, acumulação (fanghi),
rendado, intarsia, jacquard, malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor
AC com deslocamento de 2 polegadas, permite
controle preciso das posições.
7) Sistema de salva agulha: o dispositivo de segurança de
alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na horizontal
(esquerda e direita), detectando possiveis problemas
sobre as agulhas evitando sua quebra.
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do carro.
9) Pente (somente na serie S): É possivel controlar
precisamente a posição de subida e descida do pente,
os ganchos abrem e fecham, garantindo o enganche e
desenganche perfeito dos fios.
10) Pinças e tesouras (só na serie S): incluídos 2 pares de
tesouras e 4 pinças, controladas individualmente por
6 motores, situados separadamente em ambos os lados
da bancada. As ordens de operação podem ser dadas
simultaneamente ou separadamente, de modo a reduzir
ao mínimonecessário a utilizam dos fios.
11) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente
para trás e vice-versa simultaneamente.
12) Densidade da malha (Graduação): controlada por
motores de passo, com 32 níveis de graduação
selecionáveis, regulaveis em subdivisões de 0-650
possibilitando um controle mais preciso da altura dos panos.
13) Sistema de prensa-ponto: controlado por motores de
passo, com valores reguláveis (*), permite diversos
resultados de tecimento.
14) Tiragem (*): equipada com esteira logo abaixo da
frontura, alem de rolo e contra-rolo, controlado por
motor de passo, controles programáveis, tiragem com
potência variável com 32 níveis e regulado com
subdivisões: 0-100.
15) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4
barras, deslocáveis para qualquer posição.
16) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o alarme
em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta de tensão
do fio, enrolamento do pano, fim de produção, parada
por choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
17) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch
screen. A introdução de dados pode ser por USB – Pen
Drive ou rede.
18) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através
de Ethernet de alta velocidade os dados de
programação podem ser carregados, descarregados e
compartilhados.
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

F20-2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20-3X CQR SHOE UPPER SERIE

Tear retilíneo eletrônico para malha com um carro de
dois sistemas (F20-2X CQR), ou com um carro de três
sistemas (F20-3X CQR). Capacidade de transferir as
agulhas singularmente ou simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo quando o outro sistema tece.
A interface LCD facilita a operação tornando um fácil
entendimento. A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada sobretudo para a produção de
cabedal / gáspea, especiais para a indústria calçadista, permite o tecimento ultra reforçado tanto no bico
como no talão (calcanhar) ou onde se fizer necessário
o reforço. Permite o tecimento com fios especiais,
como lycra. Malhas jacquard de dupla face, jacquard
em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha, rendados, etc..., compreendendo desenho geométrico ou
livre.

®

1) Finuras: 14G S.U.
2) Comprimento da frontura: 52” ou 72” (polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 32
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de
1,2m/s.
4) Sistema de tecimento: 1 carro com 2 sistemas / 1 carro
com 3 sistemas
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada,
diminuido, aumentado (calado), transferência,
acumulação (fanghi), rendado, intarsia, jacquard,
malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor
AC com deslocamento de 2 polegadas, permite
controle preciso das posições.
7) Sistema de salva agulha: o dispositivo de segurança de
alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na horizontal
(esquerda e direita), detectando possiveis problemas
sobre as agulhas evitando sua quebra.
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do
carro.
9) Pinças e tesouras (*): possui 2 pares de
tesouras e 4 pinças, controladas individualmente por 6
motores, situados separadamente em ambos os lados
da frontura. O acionamento destas pode ser feito
simultaneamente ou separadamente, de modo a
reduzir ao mínimo necessário a utilizam dos fios.
10) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente
para trás e vice-versa simultaneamente.
11) Densidade da malha (Graduação): controlada por
motores de passo, com 32 níveis de graduação
selecionáveis, regulaveis em subdivisões de 0-650
possibilitando um controle mais preciso da altura dos
panos.
12) Sistema de prensa-ponto: controlado por motores de
passo, com valores reguláveis (*), permite diversos
resultados de tecimento.
13) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4
barras, deslocáveis para qualquer posição.
14) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o
alarme em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta de
tensão do fio, enrolamento do pano, fim de produção,
parada por choque, erros de programação,
bloqueamento de segurança, etc.
15) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch
screen. A introdução de dados pode ser por USB – Pen
Drive ou rede.
- Menu de controle: pode ser alterada a língua tendo
várias á escolha; pode ser modificada mesmo com o
trabalho em curso.
16) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através
de Ethernet de alta velocidade os dados de
programação podem ser carregados, descarregados e
compartilhados.
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

Tear retilíneo eletrônico para malhas, de alta produção
com dois carros e quatro sistemas (F20-204 CQR TANDEM) ou com dois carros e seis sistemas (F20-206 CQR
TANDEM). A modelo F20-204 CQR TANDEM, possui 2
carros com 2 sistemas, com carros unidos pode tecer
4 sistemas com os carros separados tece 2 sistemas. A
modelo F20-206 CQR TANDEM, com carros unidos pode
tecer 6 sistemas com dois carros separados tece 3 sistemas. Os sistemas podem transferir e tecer individual ou
simultaneamente, a interface de controle da maquina
em LCD, proporciona uma operação fácil e simples de
compreender. A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada sobretudo para a produção de
malhas jacquard de dupla face, jacquard em meiamalha, jacquard flutuante e meia-malha, rendados,
etc..., compreendendo desenho geométrico ou livre.

®

1) Finuras: 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 5.7G,
6.2G, 7.2G multi-gauge;
2) Comprimento da frontura: 80”, 100” (polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 32
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de 1,2m/s.
4) Sistema de tecimento:
F20-204 = 2 carros com 2 sistemas cada (carros unidos = 4
sistemas ou carros separados = 2 sistemas)
F20-206 = 2 carros com 3 sistemas cada (carros unidos = 6
sistemas ou carros separados = 3 sistemas)
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada,
diminuido, aumentado (calado), transferência,
acumulação (fanghi), rendado, intarsia, jacquard,
malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor
AC com deslocamento de 2 polegadas, permite
controle preciso das posições.
7) Sistema de salva agulha: o dispositivo de segurança de
alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na horizontal
(esquerda e direita), detectando possiveis problemas
sobre as agulhas evitando sua quebra.
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do carro.
9) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente
para trás e vice-versa simultaneamente com máxima
eficiencia.
10) Densidade da malha (Graduação): controlada
por motores de passo, com 32 níveis de graduação
selecionáveis, regulaveis em subdivisões de 0-650
possibilitando um controle mais preciso da altura dos
panos.
11) Sistema de prensa-ponto: controlado por motores de
passo, com valores reguláveis (*), permite diversos
resultados de tecimento.
12) Tiragem (*): equipada com esteira logo abaixo da
frontura, alem de rolo e contra-rolo, controlado por
motor de passo, controles programáveis, tiragem com
potência variável com 32 níveis e regulado com
subdivisões: 0-100.
13) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4
barras, deslocáveis para qualquer posição.
14) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o
alarme em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta
de tensão do fio, enrolamento do pano, fim de
produção, parada por choque, erros de programação,
bloqueamento de segurança, etc.
15) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch
screen. A introdução de dados pode ser por USB – Pen
Drive ou rede.
- Menu de controle: pode ser alterada a língua tendo
várias á escolha; pode ser modificada mesmo com o
trabalho em curso.
16) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através
de Ethernet de alta velocidade os dados de
programação podem ser carregados, descarregados e
compartilhados.
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

F22-1S CQR
F22-1 CQR

Tear retilíneo eletrônico para malha com um único carro e um único sistema. A interface usuário-máquina em
LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A serie S está equipada com o dispositivo de pente, deste modo, permite tecer a malha pano a pano automaticamente da primeira á ultima linha, a produção
da malha torna-se mais inteligente: poupando fio e aumentando a eficiência de produção.
A máquina possibilita um tecimento diferenciado, indicada sobretudo para a produção de malhas jacquard
de dupla face, jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha, rendados, etc..., compreendendo desenho geométrico ou livre.
Este produto possui uma excelente vantagem econômica. O baixo valor de investimento, em uma máquina
jacquard total é seguramente o diferencial deste equipamento.

®

1) Finuras: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G e 5.7G, 6.2G, 7.2G
multi-gauge.
2) Comprimento da frontura: 52”, 72” (polegadas)
3) Velocidade: Controlada por servomotor AC com 36
regulagens de velocidade, a velocidade máxima è de
1,2m/s.
4) Sistema de tecimento: 1 carro com 1 sistema.
5) Possibilidades de tecimento: Malha estruturada,
diminuido, aumentado (calado), transferência,
acumulação (fanghi), rendado, intarsia, jacquard,
malha cheia, meia malha.
6) Deslocamento da frontura: controlado por servomotor
AC com deslocamento de 1 polegadas, permite
controle preciso das posições.
7) Sistema de alarme por sonda: o dispositivo de segurança
de alarme move-se na vertical (alto e baixo) e na
horizontal (esquerda e direita).
8) Controle de posição do carro: o ENCODER do motor
principal garante um controle preciso na posição do
carro.
9) Pente (somente na serie S): É possivel controlar
precisamente a posição de subida e descida do pente,
os ganchos abrem e fecham, garantindo o enganche e
desenganche perfeito dos fios.
10) Pinças e tesouras (somente na serie S): possui 2 pares de
tesouras e 4 pinças, controladas individualmente por 6
motores, situados separadamente em ambos os lados
da frontura. O acionamento destas pode ser feito
simultaneamente ou separadamente, de modo a
reduzir ao mínimo necessário a utilizam dos fios.
11) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente
para trás e vice-versa simultaneamente.
12) Densidade da malha (Graduação): controlada
por motores de passo, com 36 níveis de graduação
selecionáveis, regulaveis em subdivisões de 0-640
possibilitando um controle mais preciso da altura dos
panos.
13) Tiragem (*): Controlado por motor de passo, tiragem
com potência variável com 32 níveis e regulado com
subdivisões: 0-100.
14) Guia-fios: 2x6 guia-fios (*) em ambos os lados das 3
barras, deslocáveis para qualquer posição.
15) Sistema de alarmes: ativa-se automaticamente o
alarme em caso de ruptura do fio, enrolamento, falta
de tensão do fio, enrolamento do pano, fim de
produção, parada por choque, erros de programação,
bloqueamento de segurança, etc.
16) Sistema de controle:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7
polegadas com interface gráfica, pode ser utilizado
seja em versão clássica com teclas ou como touch
screen. A introdução de dados pode ser por USB – Pen
Drive ou rede.
- Menu de controle: pode ser alterada a língua tendo
várias á escolha; pode ser modificada mesmo com o
trabalho em curso.
17) Alimentação elétrica: monofásica - 220V 0,55kw, dotada
de tecnologia CMOS, memorização e reinício em caso
de falha temporária da alimentação.
18) Volume e peso:
comprimento x largura x altura: 2500 x 800 x 1900 mm
Peso líquido 850 kg.
Aterramento
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

®

1) Rolo canaletado: O/D 82mm, distância entre seções 2.5,
simétrico (0°).
2) Diversas conicidades nas rocas de saída: 3° 30´/ 4° 20´/
5° 57´.
3) Comprimento fixo (*): Regulagem eletrônica
do comprimento de enrolamento com base do produto
acabado, máximo comprimento alcançável 999.999 m.
4) Dispositivo eletrônico de parafinação: Pode ser inserido
um bloco de parafina com furo quadrado, dotado de
peso, 1 set/cabeça, pode parafinar de modo uniforme.
5) Configuração: 2-4-6 até um máximo de 12 cabeças/
seção.
6) Composição: Max: 9 seções /máquina (108 cabeças)
7) Velocidade máx: 1100m/min
8) Curso do fio: Padrão: 147 mm.
9) Detector de fio: Com sensor óptico
10) Diâmetro máx. das rocas: 250mm.
11) Partida / Parada: Cada cabeça é controlada por um
interruptor de membrana, o controle
geral é gerido totalmente pelo LCD (display).
12) Sistema de anti-sobreposição radial: A configuração dos
parâmetros de anti-sobreposição radial é controlada
pelo computador.
13) Limpador móvel, sopra e aspira (*): 1100W
(potência do limpador).
14) Consumo de energia: 100W/cabeça (vel. ao max)
15) Alimentação Elétrica: 220V ± 10%, 50/60Hz.
16) Dimensões e peso da máq. c/ dois/quatro/seis cabeças:
comprimento x largura x altura 670 x 700 x 1470 mm peso lÍquido 50kg. comprimento x largura x altura 1270
x 700 x 1480 mm - peso lÍquido 100kg. comprimento
x largura x altura 1880 x 750 x 1580 mm - peso lÍquido
200kg.
(*) Opções sob-encomenda

Máquina conicaleira de alta velocidade para a rebobinagem de fios a serem utilizados em teares retilíneos,
circulares, etc. A velocidade de enrolamento é controlada pelo computador, chegando a 1100m/minuto. A
máquina é equipada com um sistema de anti-sobreposição radial do fio facilmente regulável. O sistema
avançado de tensão do fio, dotado de sensor óptico,
evita nós e enrolamentos defeituosos. O preciso sistema
di monitoramento da velocidade assegura um uniforme comprimento de enrolamento. O dispositivo elétrico
parafinador assegura a justa quantidade de parafina
sobre o fio e garante uniformidade. Apta a enrolamentos de fios de lã, algodão, linho seda e sintéticos, etc

F20-152F/F20-151F

F20-132S CQR/F20-2 CQR

F20-133S CQR/F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM

F20-206 CQR TANDEM

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

TEAR RETILÍNEO ELETRÔNICO PARA
MALHARIA.

1

1

1

1

2

2

2/1

2

3

2/3

4

6

2.5G, 3G, 3.5G

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G,
16G, 18G y 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTIGALGA

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G,
16G, 18G y 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTIGALGA

14G s.u

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G

COMPRIMENTO DA FRONTURA

60”, 80”

52”/45” 53” 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

52”/72”

80”, 100”

80”, 100”

VELOCIDADE DO CARRO

1 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

DESLOCAMENTO DA FRONTURA

4”

2” (EM FINURAS GROSSAS 4” COM
DESLOCAMENTO DUPLO)

2” (EM FINURAS GROSSAS 4” COM
DESLOCAMENTO DUPLO)

2”

2”

2”

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR ENCODER.

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR ENCODER.

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR ENCODER.

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR ENCODER.

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR
ENCODER.

SISTEMA DE CONTAGEM DE AGULHA POR
ENCODER.

-

DISPONÍVEL NA SÉRIE S, AGUHAS COM
GANCHO.

DISPONÍVEL NA SÉRIE S, AGUHAS COM GANCHO.

-

-

-

2 GRUPOS DE PINÇAS E TESOURAS
ESQUERDO E DIREITO / 1 GRUPO DE
PINÇAS E TESOURAS NA
ESQUERDA.

DISPONÍVEL NA SERIE S: 2 TESOURAS E
4 PINÇAS CONTROLADAS POR 6
MOTORES INDIVIDUALMENTE. OS 2
LADOS PODEM TRABALHAR JUNTOS
OU SEPARADOS.

2 GRUPOS DE PINÇAS E TESOURAS A
DIREITA E A ESQUERDA.

2 TESOURAS
E 4 PINÇAS CONTROLADAS POR 6
MOTORES INDIVIDUALMENTE. OS 2
LADOS PODEM TRABALHAR JUNTOS
OU SEPARADOS.

-

-

DA FRENTE PARA TRÁS E VICE-VERSA
SIMULTANEAMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRABALHAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRABALHAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRABALHAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRABALHAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRABALHAR
INDIVIDUALMENTE.

MOTOR PASSO/PASSO.

MOTOR PASSO/
PASSO.

MOTOR PASSO/
PASSO.

MOTOR PASSO/
PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE
0-650.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE 0-650.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE 0-650.

MODELO
DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

N° DE CARROS
N.° SISTEMAS
FINURA GALGA

CONTAGEM DE
AGULHA
PENTE

PINÇAS E TESOURAS

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS AGULHAS

MOTORES GRAD.
DENSIDADE GRADUAÇÃO

MOTOR PASSO/PASSO.

MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE
0-720.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE
0-650.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE
0-650.

SISTEMA SINKER
PRENSA-PONTO

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES PONTOS (*).

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES PONTOS (*).

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL
PARA
DIFERENTES PONTOS (*).

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES PONTOS (*).

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL PARA
DIFERENTES PONTOS (*).

MOTOR PASSO/PASSO REGULÁVEL PARA
DIFERENTES PONTOS (*).

ROLO TIRAPEÇA

VALORES REGULÁVEIS.

VALORES REGULÁVEIS.

VALORES REGULÁVEIS.

VALORES REGULÁVEIS.

VALORES REGULÁVEIS.

VALORES REGULÁVEIS.

-

DOIS ROLOS PRINCIPAIS.

DOIS ROLOS PRINCIPAIS.

-

DOIS ROLOS PRINCIPAIS.

DOIS ROLOS PRINCIPAIS.

REGULAGEM
GRADUAÇÃO

SERIE S COM PENTE

(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

MODELO

F20-152F/F20-151F

F20-132S CQR/F20-2 CQR

F20-133S CQR/F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM

F20-206 CQR TANDEM

SERIE SEM PENTE

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

DOIS ROLOS PRINCIPAIS;
ROLO SECUNDÁRIO (*).

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO
POR MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO
POR MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO
POR MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO
POR MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO POR
MOTOR PASSO/PASSO.

32 NÍVEIS REGULÁVEIS; ACIONAMENTO POR
MOTOR PASSO/PASSO.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

2 X 8 GUIA FIOS (*)

2 X 8 GUIA FIOS (*)

2 X 8 GUIA FIOS (*)

2 X 8 GUIA FIOS (*)

2 X 8 GUIA FIOS (*)

2 X 8 GUIA FIOS (*)

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS
MÓVEIS EM QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS
MÓVEIS EM QUALQUER POSIÇÃO.
DISP. GUIA FIO PARA INTARSIA.

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS
MÓVEIS EM QUALQUER POSIÇÃO.DISP.
GUIA FIO PARA INTARSIA.

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS MÓVEIS EM
QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS MÓVEIS EM
QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS EM 4 GUIAS DUPLAS MÓVEIS EM
QUALQUER POSIÇÃO.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SENSOR SALVA AGULHA HORIZONTAL E
VERTICAL.

SISTEMA DE PROTEÇÃO

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA.

DISPLAY (COM TECLAS
E TOUCH SCREEN)

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
INTERFACE GRÁFICA
-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU
INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
INTERFACE GRÁFICA
-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU
INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
INTERFACE GRÁFICA

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
-INTERFACE GRÁFICA

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
-INTERFACE GRÁFICA

- LCD INDUSTRIAL DE 7 POLEGADAS
-INTERFACE GRÁFICA

-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU INTERNET

-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU INTERNET

-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU INTERNET

-TRANSMISSÃO DE DADOS USB OU INTERNET

MENÚ DE MONITORAMENTO

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO.

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO.

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO.

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO.

VÁRIOS IDIOMAS, MODIFICÁVEL
TAMBÉM DURANTE O TRABALHO.

SOFTWARE DE
PROGRAMAÇÃO

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

ETHERNET PARA CARREGAR,
DESCAR-REGAR E COMPARTILHAR
ARQUIVOS.

ETHERNET PARA CARREGAR,
DESCAR-REGAR E COMPARTILHAR
ARQUIVOS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E COMPARTILHAR ARQUIVOS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR
E COMPARTILHAR ARQUIVOS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E
COMPARTILHAR ARQUIVOS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E
COMPARTILHAR ARQUIVOS.

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E
REESTABELECIMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E
REESTABELECIMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E REESTABELECIMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E
REESTABELECIMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E REESTABELECIMENTO EM
CASO DE FALTA DE ENERGIA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGIA CMOS
-MEMORIZAÇÃO E REESTABELECIMENTO EM
CASO DE FALTA DE ENERGIA

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3330 X 1050 X 2080 / 3150 X1050 X 2080
- PESO LÍQ. 1600 KG / 1500 KG

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
2750 X 950 X 2050
- PESO LÍQ. 1200 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3020 X 950 X 2050
- PESO LÍQ. 1250 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
2750 X 950 X 2050 / 3020 X 950 X 2050
- PESO LÍQ. 1.050 / 1.250 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3900 X 950 X 2050/ 4450 X 1050 X 2050
- PESO LÍQ. 1420/1650 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3900 X 950 X 2050/ 4450 X 1050 X 2050
- PESO LÍQ. 1420/1650 KG

NÍVEIS DE REGULAGEM
DA(S) TIRAGEN(S)
SUB-DIVISÕES
GUIA FIOS

SISTEMAS DE ALARME SALVAAGULHA

TRANSMISSÃO DE DADOS

ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA

VOLUME E PESO
(mm/kg)

ATERRAMENTO
(*) OPÇÕES SOB-ENCOMENDA

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Manuale d’uso e manutenzione

®

Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

Istruzioni originali

Macchina rettilinea per maglieria

Macchina per maglieria
MANDARIN
F20-132S CQR

Modello

MANDARIN

Tipo
Matricola
Anno di fabbricazione
Codice manuale
Revisione / del

______

Modelli coperti:

F20-2
F20-3

2018

F20-132S

170673M

F20-133S-I

0.0 / 04.01.2018

F20-133S
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202
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MANDARIN KNITTING TECHNOLOGY S.r.l.  Via San Giuseppe, 21/B 31015 Conegliano (TV) Italy  Tel. +39 0438 412211 / Fax +39 0438 410834  info@mandarinkt.com / www.mandarinkt.com

Há diversos anos, a empresa obteve a
certificação ISO 9001 e é detentora de mais
de 36 patentes internacionais.
Em busca de uma contínua evolução,
possuem parcerias com diversas universidades
de engehrarias.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Para garantir a operação do
equipamento de modo seguro,
se pede a leitura com atenção
do manual de instruções e
operações antes do uso.

Os nossos produtos são constantemente atualizados, portanto reservamo-nos o direito de modificar tudo o que é apresentado no presente catálogo sem aviso prévio.
Todas as indicações se referem a componentes técnicos já realizados ou em fase de desenvolvimento e realização por parte da casa mãe.
Está proibida a reprodução do presente catálogo seja total ou parcial.

Agosto 2018
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