®

Onde estamos
A Mandarin Knitting Technology S.r.L. afirmou-se no mercado
internacional como uma importante realidade distributiva de
máquinas para tricotagem de alta tecnologia.
Devido à constante atividade de pesquisa no âmbito da
engenharia, Mandarin Knitting Technology S.r.L. oferece
máquinas topo de gama, que se contradistinguem pela sua
fiabilidade e pelo seu valor tecnológico, respondendo assim às
mais atuais exigências do setor: digitalização, conetividade,
sustentabilidade.
Forte das suas origens italianas, a empresa conjuga tecnologias
sofisticadas a um profundo conhecimento da autêntica tradição
têxtil Made in Italy.
A equipa de Mandarin Knitting Technoloy S.rL. é constituída por
técnicos, programadores, criativos e profissionais da produção
têxtil, com a tarefa de transferir os conhecimentos técnicos.
Formação completa, assistência em tempo útil, pesquisa e
desenvolvimento de produtos têxteis inovadores: são estes os
serviços que garantimos à clientela.

®

Tecnologia
1- A alta precisão de posicionamento do guiafios
garante uma excelente qualidade da malha.
2- A bancada de alta precisão é produzida com
aços de alta qualidade, trabalhado com
tecnologias de controlo numérico e são
produzidas em diferentes larguras.
3- Monitor ecrã táctil.
4- O carro leve com dupla ponte permite uma
inversão mais veloz CQR (Carriage Quick
Return).
5- O guia-fios de intarsia permite trabalhos em
intarsia com mais cores.

6- O dispositivo de trama permite tricotagens
especiais: efeito relevo, efeito tecido e
também multicor.
7- O pente especial com punções automáticos
garante prestações mais estáveis.
8- O controlo inteligente permite o movimento
coordenado das pinças e tesouras.
9- Sistema de press-ponto: controlado por motor
passo-a-passo, regulável para diferentes tipos
de malha, permite diferentes resultados de
tricotagem e de formas.
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Indústria 4.0
A tecnologia Mandarin é protagonista na transformação digital que está envolvendo a indústria têxtil.
As máquinas retilíneas para tricotagem Mandarin estão ligados em rede e o software dedicado HJManage
permite a monitorização através do pc, sem a intervenção manual.
Isto permite o controlo da produção a partir de qualquer ponto do mundo, a transferência de programas,
o acesso a dados e relatórios, e muito mais ainda.
Cada uma das máquinas, dispõe de uma interface de comunicação homem máquina simples e intuitiva.
Esta dá acesso às várias funcionalidades, permitindo a gestão de modelos de trabalho, ajustar parâmetros
e efetuar manutenção com facilidade.
O resultado é a otimização do processo produtivo, facilidade de gestão, diminuição dos gastos.
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Knit Innovation Center:

centro de formação e pesquisa
Knit Innovation Center é um projeto que nasce em resposta às atuais exigências do setor têxtil Made in Italy.
Um lugar físico, ao interno do qual a formação de alto nível e a indústria têxtil se encontram, convivem e se contaminam.
Para os estudantes: O objetivo de Knit Innovation Center é formar uma nova geração de profissionais de tricotagem,
fortes de um know-how tecnológico avançado e do saber têxtil italiano. Knit Innovation Center é uma escola de
especialização no setor malha. Oferece percursos formativos para Product Manager, Fashion Designer, Textile
Researcher, Programadores de tricotagem e Técnicos de Manutenção para máquinas têxteis.
Para as empresas: Knit Innovation Center propõe-se como parceiro na atividade de pesquisa e desenvolvimento de tecidos
inovadores, e no desenvolvimento de amostragens. O centro, coloca à disposição um parque máquinas de última geração e
uma equipa de criativos e programadores. Neste laboratório tecnológico, as empresas encontram cursos de formação para o
pessoal, serviço de amostragem, suporte para a inovação, experimentação e testes sobre os fios, tecidos e design inovadores.

FASHION

F20-152F
F20-151F

®

Máquina rectilínea automática para malha com um único carro e
duplo sistema (F20-152F) ou com carro único e um sistema (F20151F), os excêntricos foram projectados para serem de estrutura
mista.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.

1) Jogos: E2.5, E3, E3.5.
2) Largura bancadas: 60, 80 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
32 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: único carro com duplo
sistema / único carro com um sistema.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado,
intarsia, jacquard, malha em forma, forma marcada, malha
estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com
acavalamento de 4 polegadas, com a função de regulação de
precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Transferência: capaz de transferir as agulhas da frente para trás
e vice-versa simultaneamente.
10) Densidade da malha: controlada por motor passo a passo, 32
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-720, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
11) Sistema de press-ponto: controlado por motor passo a passo,
regulável para diferentes malhas (*), permite diversos resultados
de forma e de tricotagem.
12) Tiragem: dotada do sistema com duplo rolo (principal e auxiliar),
particularmente indicado para malhas de grande espessura,
ordens programáveis, controlado por motor passo a 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: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
15) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: 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 partilhados.
17) Pinças e tesouras (*): 2 grupos de pinças e tesouras na
esquerda e na direita / 1 grupo de tesouras e pinças na
esquerda.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F20-132S CQR
F20-2 CQR

®

Máquina rectilínea para malha electrónica com um único carro e
dois sistemas com a capacidade de transferir as agulhas singularmente ou simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo
quando o outro sistema tricota.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A serie S está equipada com o dispositivo de pente, deste modo
pode tricotar a malha pano a pano automaticamente da primeira
á ultima linha, e a produção da malha torna-se mais inteligente:
poupando fio e aumentando a eficiência de produção.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meiamalha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.

1) Jogos: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18 e E5.7,
E6.2, E7.2 multijogos.
2) Largura bancadas: 52/45, 53, 56 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
32 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: único carro com duplo
sistema.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado,
intarsia, jacquard, malha em forma, forma marcada, malha
estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com acavalamento
de 2 polegadas, com a função de regulação de precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Pente (só na serie S): uso de pente com punção de gancho
torna fiável o apanhar e largar 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 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: controlada por motor passo a passo, 32
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-650, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
13) Sistema de press-ponto: controlado por motor passo a passo,
regulável para diferentes malhas (*), permite diversos resultados
de forma e de tricotagem.
14) Tiragem: ordens programáveis, controlado por motor passo a
passo, 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 (guia-fios para intarsia
disponíveis apenas para a versão F20-132S-I).
16) Sistema de alarmes: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
17) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: 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 partilhados.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F20-133S CQR
F20-3 CQR

®

Máquina rectilínea para malha electrónica com um único carro
e três sistemas com a capacidade de transferir as agulhas singularmente ou simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo quando o outro sistema tricota. A interface de controlo da
máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de
compreender.
A serie S está equipada com o dispositivo de pente, deste modo
pode tricotar a malha pano a pano automaticamente da primeira
á ultima linha, e a produção da malha torna-se mais inteligente:
poupando fio e aumentando a eficiência de produção.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meiamalha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc.

1) Jogos: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18 e E5.7,
E6.2, E7.2 multijogos.
2) Largura bancadas: 52/45, 53, 56, 60, 80, 100 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
32 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: único carro com três
sistemas.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado, intarsia,
jacquard, malha em forma, forma marcada, malha estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com acavalamento
de 2 polegadas, com a função de regulação de precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Pente (só na serie S): uso de pente com punção de gancho
torna fiável o apanhar e largar 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 mínimo necessário a utilizam dos fios.
11) Transferência: cada sistema está equipado com transferência
simultânea, tricotagem, acumulação, fora de trabalho,
produzindo com a máxima eficiência.
12) Densidade da malha: controlada por motor passo a passo, 32
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-650, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
13) Sistema de press-ponto: controlado por motor passo a passo,
regulável para diferentes malhas (*), permite diversos resultados
de forma e de tricotagem.
14) Tiragem: ordens programáveis, controlado por motor passo a
passo, 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 (guia-fios para intarsia
disponíveis apenas para a versão F20-133S-I).
16) Sistema de alarmes: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
17) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: 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 partilhados.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F20-2X
F20-3X

CQR SHOE UPPER SERIE
CQR SHOE UPPER SERIE

®

Máquina rectilínea automática para malha com um único carro e
dois sistemas (F20-2X CQR) ou com um único carro e três sistemas (F20-3X CQR), com a capacidade de transferir as agulhas
singularmente ou simultaneamente; pode transferir as agulhas
mesmo quando o outro sistema tricota.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de Cabedais Especiais para
Calçado, adequado para trabalhar com fios especiais e Lycra, trabalhos reforçados na biqueira e no calcanhar do sapato e/ou, se
necessário, no reforço, malhas jacquard de dupla face, jacquard
em meiamalha, jacquard flutuante e meia-malha, rendados,
etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.

1) Jogos: E14 S.U.
2) Largura bancadas: 36, 52, 66, 72 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
32 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: único carro com dois
sistemas/ único carro com três sistemas.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado, intarsia,
jacquard, malha em forma, forma marcada, malha estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com
acavalamento de 2 polegadas, com a função de regulação de
precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Pinças e tesouras (*): 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 mínimo necessário a
utilizam dos fios.
10) Transferência: cada sistema está equipado com transferência
simultânea, tricotagem, acumulação, fora de trabalho,
produzindo com a máxima eficiência.
11) Densidade da malha: controlada por motor passo a passo, 32
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-650, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
12) Sistema de press-ponto: controlado por motor passo a passo,
regulável para diferentes malhas (*), permite diversos resultados
de forma e de tricotagem.
13) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4 barras,
deslocáveis para qualquer posição.
14) Sistema de alarmes: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
15) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: 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 partilhados.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F20-204
F20-206

CQR TANDEM
CQR TANDEM

®

Máquina rectilínea para malha electrónica de alta produtividade
com dois carros de dois (F20-204 CQR TANDEM) ou três sistemas (F20-206 CQR TANDEM) com a capacidade de transferir as
agulhas singularmente ou simultaneamente; pode transferir as
agulhas mesmo quando o outro sistema tricota.
A F20-204 CQR TANDEM pode tricotar a quatro sistemas com
os carros juntos ou com 2 carros a 2 sistemas, enquanto a F20206 CQR TANDEM pode tricotar a 6 sistemas ou a 2 carros a 3
sistemas.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.

1) Jogos: E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16 e E5.7, E6.2, E7.2
multijogos.
2) Largura bancadas: 80, 100 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
32 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: dois carros juntos ou
separados de 2 sistemas cada ou 2 carros juntos ou separados
de três sistemas cada.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado,
intarsia, jacquard, malha em forma, forma marcada, malha
estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com acavalamento
de 2 polegadas, com a função de regulação de precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Transferência: cada sistema está equipado com transferência
simultânea, tricotagem, acumulação, fora de trabalho,
produzindo com a máxima eficiência.
10) Densidade da malha: controlada por motor passo a passo, 32
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-650, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
11) Sistema de press-ponto: controlado por motor passo a passo,
regulável para diferentes malhas (*), permite diversos resultados
de forma e de tricotagem.
12) Tiragem: ordens programáveis, controlado por motor passo a
passo, tiragem com potência variável com 32 níveis e regulado
com subdivisões: 0-100, tiragem dupla opcional.
13) Guia-fios: 2x8 guia-fios (*) em ambos os lados das 4 barras,
deslocáveis para qualquer posição.
14) Sistema de alarmes: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
15) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: 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 partilhados.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F22-202

CQR TANDEM

®

Máquina rectilínea automática para malha com dois carros e dois
sistemas, com a capacidade de transferir as agulhas singularmente ou simultaneamente; pode transferir as agulhas mesmo
quando o outro sistema tricota.
Pode tricotar a dois sistemas com os carros juntos ou com dois
carros separados a um sistema.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meiamalha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.

1) Jogos: E7, E9, E12, E14, E16 e E5.7, E6.2, E7.2 multijogos.
2) Largura bancadas: 80, 100 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC
com 36 regulações de velocidade opcionais, a velocidade
máxima é de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: dois carros juntos a dois
sistemas ou separados 1+1 sistemas.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado,
intarsia, jacquard, malha em forma, forma marcada, malha
estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com
acavalamento de 1,4 polegadas, com a função de regulação de
precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Transferência: cada sistema está equipado com transferência
simultânea, tricotagem, acumulação, fora de trabalho,
produzindo com a máxima eficiência.
10) Densidade da malha: controlada por motor passo a passo, 36
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-640, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
11) Tiragem (*): ordens programáveis, controlado por motor passo
a passo, tiragem com potência variável com 32 níveis e
regulado com subdivisões: 0-100.
12) Guia-fios: 2x6 guia-fios (*) em ambos os lados das 3 barras,
deslocáveis para qualquer posição.
13) Sistema de alarmes: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
14) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão clássica
com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados pode
ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: pode ser alterada a língua tendo várias á
escolha; pode ser modificada mesmo com o trabalho em
curso.
15) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através de
Ethernet de alta velocidade os dados de programação podem
ser carregados, descarregados e partilhados.
16) Alimentação eléctrica: monofásica - 220V dotada de
tecnologia CMOS, memorização e reinício em caso de falha
temporária da alimentação.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

F22-1S CQR
F22-1 CQR

®

Máquina rectilínea automática para malha com um único carro e
um único sistema.
A interface de controlo da máquina em formato LCD, torna a utilização fácil e simples de compreender.
A máquina é rica em possibilidades de tricotagem, indicada sobretudo para a produção automática de malhas jacquard de dupla
face, jacquard em meia-malha, jacquard flutuante e meia-malha,
rendados, etc., compreendendo desenho geométrico ou livre.
Absoluta vantagem económica deste produto na concorrência, o
baixo valor de investimento, é seguramente o instrumento ideal do
adquirente para se orientar nas contínuas alterações no mercado
actual.

1) Jogos: E7, E9, E12, E14, E16 e E5.7, E6.2, E7.2 multijogos.
2) Largura bancadas: 52, 72 (polegadas).
3) Velocidade de tricotagem: controlada por servomotor AC com
36 regulações de velocidade opcionais, a velocidade máxima é
de 1,2 m/s.
4) Sistema para tricotagem da malha: único carro com único
sistema.
5) Funções de malha: transferência, acumulação, rendado, intarsia,
jacquard, malha em forma, forma marcada, malha estruturada.
6) Acavalamento: controlado por servomotor AC com acavalamento
de 1 polegadas, com a função de regulação de precisão.
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) Encoder: equipado com um sistema de contagem avançada.
9) Pente (só na serie S): uso de pente com punção de gancho
torna fiável o apanhar e largar 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 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: controlada por motor passo a passo, 36
níveis de densidade seleccionáveis, regulação suportada por
tecnologia com subdivisão: 0-640, neste modo a altura dos
panos é mais precisa.
13) Tiragem: ordens programáveis, controlado por motor passo a
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: activa-se automaticamente o alarme em
caso de rotura do fio, enrolamento, falta de tensão do fio,
enrolamento do pano, fim de produção, erro de contagem,
paragem ao choque, erros de programação, bloqueamento de
segurança, etc.
16) Sistema de controlo:
- Monitor: dotada de um monitor industrial LCD de 7 polegadas
com interface gráfica, pode ser utilizado seja em versão
clássica com teclas ou como ecrã táctil. A introdução de dados
pode ser por USB ou rede.
- Menu de controlo: pode ser alterada a língua tendo várias á
escolha; pode ser modificada mesmo com o trabalho em curso.
17) Funcionalidade de rede (transmissão de dados): através de
Ethernet de alta velocidade os dados de programação podem
ser carregados, descarregados e partilhados.
18) Alimentação eléctrica: monofásica - 220V dotada de
tecnologia CMOS, memorização e reinício em caso de falha
temporária da alimentação.
19) Volume e peso:
comprimento x largura x altura: 2500 x 800 x 1900 mm
Peso líquido 850 kg.
(*) OPÇÕES A SOB-ENCOMENDA

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

F22-202 CQR TANDEM

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA
PARA MALHA.

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA
PARA MALHA.

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA
PARA MALHA.

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA PARA
MALHA.

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA PARA
MALHA.

MÁQUINA RECTILÍNEA ELECTRÓNICA PARA
MALHA.

1

1

1

1

2

2

2/1

2

3

2/3

4/6

2

E2.5, E3, E3.5

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18
e E5.7, E6.2, E7,2 MULTIGALGA / MULTIJOGOS

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18
e E5.7, E6.2, E7,2 MULTIGALGA / MULTIJOGOS

E14 s.u

E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16 e E5.7, E6.2,
E7.2 MULTIJOGOS

E7, E9, E12, E14, E16 e E5.7, E6.2, E7.2
MULTIJOGOS

60”, 80”

52”/45”, 53”, 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

36”, 52”, 66”, 72”

80”, 100”

80”, 100”

1 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

4”

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

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

2”

2”

1,4”

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

SISTEMA DE CONTAGEM AVANÇADO.

-

DISPONÍVEL NA SÉRIE S, AGUHAS COM
GANCHO.

DISPONÍVEL NA SÉRIE S, AGUHAS COM GANCHO.

-

-

-

1 GRUPO DE TESOURAS E PINÇAS POR
CADA LADO, CADA GRUPO TEM 1
TESOURA E 2 PINÇAS CONTROLADAS
POR MOTORES QUE TRABALHAM EM
CONJUNTO OU SEPARADAMENTE.

1 GRUPO DE TESOURAS E PINÇAS POR
CADA LADO, CADA GRUPO TEM 1
TESOURA E 2 PINÇAS CONTROLADAS POR
MOTORES QUE TRABALHAM EM CONJUNTO OU
SEPARADAMENTE.

1 GRUPO DE TESOURAS E PINÇAS POR
CADA LADO, CADA GRUPO TEM 1
TESOURA E 2 PINÇAS CONTROLADAS
POR MOTORES QUE TRABALHAM EM
CONJUNTO OU SEPARADAMENTE.

1 GRUPO DE TESOURAS E PINÇAS POR CADA LADO,
CADA GRUPO TEM 1 TESOURA E 2 PINÇAS,
CONTROLADAS POR MOTORES QUE TRABALHAM EM
CONJUNTO OU SEPARADAMENTE. (*)

-

-

DA FRENTE PARA TRÁS E VICEVERSA EM SIMULTÂNEO.

CADA SISTEMA PODE TRANSFERIR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRANSFERIR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRANSFERIR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRANSFERIR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PODE TRANSFERIR
INDIVIDUALMENTE.

SISTEMA GRADUAÇÃO

MOTOR PASSO A PASSO.

MOTOR PASSO A PASSO.

MOTOR PASSO A PASSO.

MOTOR PASSO A PASSO.

MOTOR PASSO A PASSO.

MOTOR PASSO A PASSO.

TABELA GRADUAÇÃO

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

36 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS.

GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA COM SUBDIVISÃO DE
0 - 720.

TECNOLOGIA COM SUB-DIVISÃO DE
0-650.

TECNOLOGIA COM SUBDIVISÃO DE
0 - 650.

TECNOLOGIA COM SUBDIVISÃO DE 0 - 650.

TECNOLOGIA COM SUBDIVISÃO DE 0 - 650.

TECNOLOGIA COM SUBDIVISÃO DE 0 - 640.

SISTEMA PRESS-PONTO

MOTOR PASSO A PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES MALHAS (*).

MOTOR PASSO A PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES MALHAS (*).

MOTOR PASSO A PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES MALHAS (*).

MOTOR PASSO A PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES MALHAS (*).

MOTOR PASSO A PASSO REGULÁVEL
PARA DIFERENTES MALHAS (*).

-

SISTEMA TIRAGEM

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.(*).

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.

COMPLETAMENTE PROGRAMÁVEL.

-

DUPLO ROLO TIRAGEM (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM (*).

-

DUPLO ROLO TIRAGEM (*).

-

MODELO
DESCRIÇÃO MÁQUINA

CARRO
Nº SISTEMAS
JOGOS
LARGURA BANCADAS
VELOCIDADE MÁQUINA

ACAVALAMENTO

ENCODER

SISTEMA PENTE

PINÇAS E TESOURAS

SISTEMA DE
TRANSFERÊNCIA

SERIE “S” COM PENTE

(*) OPCIONAL A PEDIDO.

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

F22-202 CQR TANDEM

SERIE SEM PENTE

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO
INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO
INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

DUPLO ROLO TIRAGEM SUPERIOR, ROLO
INFERIOR COM CONTRA ROLOS REGULÁVEIS (*).

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR
MOTOR PASSO A PASSO.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR
MOTOR PASSO A PASSO.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR
MOTOR PASSO A PASSO.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR MOTOR
PASSO A PASSO.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR MOTOR
PASSO A PASSO.

32 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS POR MOTOR
PASSO A 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 6 GUIA FIOS (*)

ENOS 2 LADOS DAS 4 BARRAS
MOVÍVEIS PARA QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS DAS 4 BARRAS
MOVÍVEIS PARA QUALQUER POSIÇÃO.
GUIA-FIOS DE INTARSIA DISPONÍVEIS.

NOS 2 LADOS DAS 4 BARRAS MOVÍVEIS
PARA QUALQUER POSIÇÃO.
GUIA-FIOS DE INTARSIA DISPONÍVEIS.

NOS 2 LADOS DAS 4 BARRAS MOVÍVEIS
PARA QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS DAS 4 BARRAS MOVÍVEIS
PARA QUALQUER POSIÇÃO.

NOS 2 LADOS DAS 3 BARRAS MOVÍVEIS
PARA QUALQUER POSIÇÃO.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

SONDA HORIZONTAL E VERTICAL.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE
PROTECÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE
PROTECÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE
PROTECÇÃO AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE PROTECÇÃO
AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE PROTECÇÃO
AUTOMÁTICA.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE PROTECÇÃO
AUTOMÁTICA.

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIAL 7 POLEGADAS
- INTERFACE GRÁFICA
- ENTRADA USB OU INTERNET

MENU MONITORIZAÇÃO

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

MUITAS LÍNGUAS, PODEM SER ALTERADAS, MESMO
QUANDO A MÁQUINA ESTÁ EM PRODUÇÃO.

SOFTWARE DESENHO,
SOFTWARE CONTROLO

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

VISUAL, INTUITIVO, ATUALIZÁVEL.

TRANSMISSÃO DADOS

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E PARTILHAR FICHEIROS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E PARTILHAR FICHEIROS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR E PARTILHAR FICHEIROS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR
E PARTILHAR FICHEIROS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR
E PARTILHAR FICHEIROS.

ETHERNET PARA CARREGAR, DESCARREGAR
E PARTILHAR FICHEIROS.

ALIMENTAÇÃO
ELÉCTRICA

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO
CASO DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO
CASO DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO
CASO DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO CASO
DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO CASO
DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

- 220V MONOFÁSICO
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZAÇÃO E REINÍCIO NO CASO
DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

VOLUME E PESO
(mm/kg)

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3330 X 1050 X 2080 / 3150 X1050 X 2080
- PESO LIQUIDO: 1600 KG / 1500 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
2750 X 950 X 2050
- PESO LIQUIDO: 1200 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3020 X 950 X 2050
-< PESO LIQUIDO: 1250 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
2750 X 950 X 2050 / 3020 X 950 X 2050
- PESO LIQUIDO: 1050 KG / 1250 KG

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
4450 X 950 X 2050/ 5000 X 1050 X 2050
- PESO LIQUIDO: 1500 KG / 1750 KG (100”)

- COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
3800 X 870 X 1900
- PESO LIQUIDO: 900 KG

TABELA DE TIRAGEM

SUBDIVISÕES
GUIA-FIOS

SISTEMA DE ALARME

SISTEMA DE PROTECÇÃO

MONITOR (COM
TECLAS OU TOUCH
SCREEN)

LIGAÇÃO Á TERRA
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO
(*) OPCIONAL A PEDIDO.

Agosto 2019

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

®

Macchina per maglieria
MANDARIN
Modelli coperti:

F20-2
F20-3
F20-132S
F20-133S
F20-133S-I
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202

Mandarin Knitting Technology S.r.L.

Società Unipersonale Via San Giuseppe, 21/B - 31015 Conegliano (TV) Italy
Capitale Sociale Euro 100.000 Int. Vers. - Cod. Fisc. e P. Iva IT04447010267 – REA TV 350660
Tel. (+39) 0438 412211 Fax (+39) 0438 410834 Email: info@mandarinkt.com

NOTA SOBRE SEGURANÇA:
Para garantir um uso seguro dos
equipamentos, recomenda-se a
leitura com atenção dos anuais
de utilização antes do uso.

Os nossos produtos são constantemente actualizados, portanto reservamos o direito de modificar tudo o exposto no presente catálogo sem qualquer pré-aviso.
Todas as indicações referem-se a componentes técnicos já realizados ou em fase de desenvolvimento e aplicação por parte da casa mãe.
É estritamente proibida a reprodução do presente catálogo seja total ou parcial.

certificação
Há já alguns anos que a empresa obteve a autenticação do certificado ISO9001 e 36 patentes. Para além de
estar em continuo desenvolvimento, estando em estreita colaboração com diversas universidades de engenharia.

®

Mandarin Knitting Technology S.r.L. - Società Unipersonale
Via San Giuseppe, n. 21/B - 31015 Conegliano (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438.41.22.11 - Fax (+39) 0438.41.08.34
info@mandarinkt.com - www.mandarinkt.com

