
Representante exclusivo no Brasil



ULTRAFEEDER 2 + UNICO 2 / YTT, 

para alimentação e recuperação de elastômeros revestidos padrão e 

fios elásticos médicos. 

ULTRAFEEDER 2 + UNICO 2 / R / CMPL7, 

para alimentar e recuperação fios rígido. 

ROLLINGTEX 

para alimentação e recuperação de fios especiais no modo 

“desenrolamento” 

ULTRAFEEDER2/200/L3, 

para alimentação e recuperação de elastômeros nus. 



UNICO2/YTT UNICO2/R/CMPL7 

Duas diferentes configurações do UNICO2 para controlar perfeitamente : 
- Fios elásticos 
- Fios rígidos 

- Tricô uniforme sem efeitos de onda, mesmo com estruturas complexas de desenho. 

- "Chapeamento" de alta qualidade (vanisè) durante a mudança de cores e inversão  
dos transportadores de fio. 

- Sem variação no tamanho da malha. 



• Economia de tempo do operador durante a fase de controle de qualidade mantendo o tamanho 
constante e sem defeitos de fio. 

 
 
• Controle total de todos os parâmetros dos dispositivos e visualização de gráficos em tempo real 

usando o terminal MATRIX TOUCH. 
 
 

• Evitando reclamações e desperdício de fios (= economia de dinheiro). 
 
 

• Gaiolas dos alimentadores para os modelos ADF / CMS 
       Stoll (fixos ou com rodas). 

 

 

CFK/STOLL/CMS DX CFK/4075/10A CFK/STOLL/ADF 



Superficie de alta qualidade 
Realizado com : ULTRAFEEDER2 + UNICO2 

Alta qualidade em estruturas de malharia 
complexas.(seção do calcanhar). 
Realizado com : ULTRAFEEDER 2 + UNICO 2 



ULTRAFEEDER2 + UNICO2 



ULTRAFEEDER2 

ULTRAFEEDER2 + UNICO2 



Ⓟ



APLICAÇÃO DE MALHA PLANA ROLLINGTEX 

Tipos de Fios Fios especiais (liso, faixa, metal ...) 

Recurso de recuperação  Sim, com o acessório RF UNICO 

Tensão de alimentação constante Sim 

Programável pelo terminal MATRIX  
TOUCH  

Sim 

Evitando a torção do 
desenrolamento do fio 

Sim 

Adequado para diferentes formatos 
de flanges de bobinas 

Sim 



+ 



+ 



 

BTSR EM MÁQUINAS DE MALHARIA 
RETILÍNEA 

 

 ROLLINGTEX  CONFIGURAÇÕES 
 

+ 

ROLLINGTEX+RFF.SP.002 

RFF.SP.00
2 



ROLLINGTEX+ RFF.SP.002 ROLLINGTEX 





Fios de Metal Fios planos (LUREX) Fitas de couro 
Fios grossos redondos 
elásticos 

Fio metálico 
acorrentado 



Ⓟ



APLICAÇÃO NA MALHA PLANA ULTRAFEEDER2/200/L3 ULTRAFEEDER2 + UNICO2/YTT 
ULTRAFEEDER2 +  
UNICO2/R/CMPL7 

Tipo de Fios Elastômeros nus Elastômeros revestidos e fios elásticos médicos Fios Rigidos 

Recurso de recuperação NÃO SIM SIM 

Percentual de recuperação programável NÃO SIM SIM 

Controle de nó eletrônico NÃO NÃO SIM 

Programável por terminal SIM SIM SIM 

Visualização do gráficos em tempo real 
pelo terminal 

Tensão do fio, consumo do fio em 
metros, velocidade…) 

SIM SIM SIM 



LGL SPIN 
MEMMINGER-IRO 

SF820 
MEMMINGER-IRO 

SF920 
BTSR 

ULTRAFEEDER2/200/L3 

BTSR 
ULTRAFEEDER2  

+ UNICO2 

Tensão constante ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Recurso de recuperação ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ 

Tensão de recuperação programável ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ 

Controle de nó eletrônico ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ 

Visualização do gráficos em tempo real através do 
terminal ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ 

Q.I. & T.I. (Índice de qualidade& Índice de torque) ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ 
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