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ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA RAMA
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01

02

03

04

05

06

08

08

08

09

EF-CLG

Unidade de Guia e 
Centralização do Tecido

EF-FCU

Unidade de centralização 
e orientação de tecido

EF-SDU

Unidade Expansora Espiral

EF-FCS

Sensor de centralização de 
tecido

EF-SFU

Espremedoras e Alimentadores 
de acabamento

EF-FS

Espalhador de Borda Tipo 
Estreito (Entrada Unidade de 
Foulard)

EF-PMTK

Conjunto de introdução da 
Rama (Sistema sem      
correia)

EF-PMTK/S
Conjunto de introdução da 
Rama (Sistema especial      
sem correia)

EF-FEE
Roldana de introdução e 
entrada da Rama
EF-MED & MED/F

Atuadores de sistemas 
completos de guiamento de 
controle de borda. 

10 11 12
EF-GLUT

Máquina 
Rama 

EF-GLUH
Unidade de aplicação 
de goma (trilhos de 
corrente horizontais)

EF-EDU/IR

Unidade de secagem de 
borda (com infravermelho 
e ventiladores de ar)

13EF-CTR

Unidade de corte de borda 
de tecido

14

EF-CTR/U

Unidade de corte de 
borda ultrassônica13

EF-MT

Unidade Central 
de Enrolamento

EF-ECU

Sensor infravermelho 
de controle de borda

09
09

09

EF-ECU/C

Atuadores de 
sistemas completos 
de guiamento de 
controle de borda

EF-FD4

Desenrolador de 
borda de tecido

03 02

01
04

05
08

11 09
10

13
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UNIDADE CENTRAL DE ENROLAMENTO

• Estrutura de construção de aço com design estável ou
móvel
• Distância de ajuste do sensor
• Sistema de caixa de engrenagens com capacidade de 5,5
kW
• Eixo do seletor com aplicação articulada
• Comprimento mín. - máx. velocidade de operação 10-100
m /min.
• Controle de tensão do tecido com rolo de compensação
ou célula de carga

Unidade Central de
Enrolamento
Acionamento Central
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UNIDADE J-BOX

• Mecanismo de ajuste de tensão do tecido
• Rolo de tração principal controlado por CA, enrolado com fita
• Rolo de pressão no rolo acionado em aplicações opcionais
• Rolo tensor com sistema de anéis para o transporte de tecido
proveniente do cilindro acionado
• Folha de plataforma de caixa de aço inoxidável com trenós de teflon
• Tecido sistema de controle de nível
• Sistema de rolo dançante
• Todos os tipos de unidades de centralização e guia podem ser
aplicados na entrada ou saída da unidade
• Vários rolos tensores de aço inoxidável para transporte de tecido
• Os lados da unidade são revestidos galvanizados a quente e
pintados

Unidade J-Box 



UNIDADE DE PRÉ-SECAGEM
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• Grupo expansor em espiral antes dos cilindros de vaporização
• 3 peças, cilindros de base de vapor revestidos com teflon de 600
mm de diâmetro
• Rolo pull-in acionado e rolo dançante para transporte de tecido livre
de tensão entre a unidade de pré-secagem e a unidade endireitadora
de trama
• Para rolo a vapor de 3 peças: 1 pcs 4kW motor- sistema acionado
por caixa de engrenagens, inversor AC controlado, cilindros
revestidos de teflon
• Tração controlada acionada em rolo e grupo de compensação para
controle de tensão de tecido
• Rolos intermediários para enrolamento máximo de tecido em
cilindros de vapor
• Unidade de rolo acionado entre unidade de pré-secagem e
endireitador de trama unidade é controlada por AC

Unidade de Pré-secagem
Cilindros aquecidos a vapor



 BARRA DE PROTEÇÃO DE AGULHAS DE TECIDO

6

• Pode ser montado em trilhos manualmente
• Não dá nenhuma tensão sobre trilhos de corrente
• Não requer manutenção

Barra de proteção de 
agulhas de tecido
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• Estrutura principal de aço inoxidável, rolos acionados e estruturas de 
conexão
• Réguas de base de alumínio reforçado com 9 peças, tambor principal 
de 230 mm de diâmetro, superfície máxima de contato com o tecido
• Réguas revestidas de silicone para tecido molhado
• Réguas revestidas de Moher para tecidos secos
• Pistão pneumático controlado de lado duplo (esquerda-direita) para 
correção de defeitos centrais
• Sistema acionado por motor-caixa de engrenagens CA com 
capacidade de 1,1 kW
• Tolerância de centralização ajustável de acordo com o processo

UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

Unidade de Centralização e Orientação de Tecido
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UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

Unidade de Centralização e
Orientação de Tecido
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UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

• Molduras laterais resistentes e inoxidáveis e perfis de suporte
• Os pistões pneumáticos de ambos os lados são controlados pelo
movimento do berço
• Unidade de centralização de tecido controlada de um lado ou por
sensor óptico
• A unidade é equipada com unidade expansora em espiral tipo EF-
SDU
• Dois pçs de rolos tensores de aço inoxidável, auto-acionados,
enrolados com fita
• Tampas de segurança transparentes com sistema de trilhos
deslizantes e interruptores de segurança para ambos os lados da
unidade

Unidade de centralização do tipo berço
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• Estrutura principal de aço inoxidável, rolos acionados e estruturas de 
conexão
• Faixa de largura de trabalho entre 1800-3400 mm
• Estrutura conectada por parafuso de pino às câmaras de lavagem
• Rolo acionado feito de tubo inoxidável
• Réguas estruturadas de centragem e orientação resistentes a produtos 
químicos, água e vapor, superfície perfurada
• 300 mm diâm. tambor principal, superfície de contato máxima do tecido e 
centralização
• Sistema de motor-redutor linear com diâmetro de lado duplo
• Movimentos do lado esquerdo e direito desenrolam o tecido para os dois 
lados
• Controlado por inversor, sistema acionado por motor-caixa de 
engrenagem CA de capacidade de 1,1 kW
•

UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

Unidade de Centralização e Orientação de Tecido 
máquinas de lavar
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• Estrutura principal de aço inoxidável, estruturas de conexão
• Sistema de movimento de ripas controlado por motor-caixa de 
engrenagens DC de um lado ou lado duplo
• Faixa de largura de trabalho 1800-3400 mm
• 18 peças de tornos de centralização de alumínio, 9 à direita - 9 à 
esquerda
• Réguas revestidas de Moher para tecidos secos
• Distância de enviesamento de tornos máx. 40 mm.
• A unidade pode ser usada com ou sem sensor de controle de borda 
tipo EF-ECU
• O painel de controle pode ser usado do lado esquerdo ou direito
• Sistema acionado por motor-caixa de engrenagens CA com 
capacidade de 1,1 kW
• Recurso de centralização de alta sensibilidade como 1-3 mm

UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

Unidade de Centralização e Distribuição de Tecido 
máquinas de impressão
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• Adequado para tecidos
• Sensor de rastreamento de borda
• Pistão pneumático
• Comprimento do cilindro de 300 mm
• Diâmetro do cilindro de 80 mm
• Alta aderência do tecido, vários revestimentos de rolo
de acordo com a área de implementação
• Pressão do cilindro ajustável para diferentes tecidos de
peso
• Pressão do ar 1 bar
• Grupo de ajuste de largura opcional, manual ou
motorizado

UNIDADES DE CENTRALIZAÇÃO

Unidade de centralização 
e guia de tecido 



UNIDADE DE FOURLARD

13

• Estrutura principal, estrutura superior, painéis de segurança e portas de
aço inoxidável
• Pressão obtida via fole pneumático
• Barras de ligação de aço inoxidável e dispersão de pressão equilibrada
• Conexão direta da caixa de engrenagens ao rolo inferior
• Rolos feitos de aço especial extra-grosso de eixo sólido
• 1 pc, rolo de rolagem conduzido colocado antes do tanque de
enchimento
• 1 pc, rolo de rolagem acionado colocado antes dos rolos de compressão
• Painel de controle funcional e botões de controle
• Recurso de parada de emergência, o rolo superior sobe em caso de
parada de emergência
• Deslizando as tampas de segurança para evitar respingos
• Rolos de transferência de desvio, se necessário
• 7,5 kW 3000 c / min. potência do motor
• Sistema de controle de tensão de compensação pneumática, grupo de
potenciômetro linear

Espremedoras e Alimentadores 
de Acabamento
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• Tanque líquido de aço inoxidável
• Sistema de aquecimento indireto à base de vapor para tanque de
líquido como opcional
• Rolo guia de aço inoxidável no tanque de líquido
• Tanque de líquido ajustável em posição manual para fácil limpeza
e manutenção
• Sistema de controle de transbordamento e nível de água e
sistema de válvula de descarga manualmente
• Sistema de enchimento de líquido ou água

Espremedoras e Alimentadores 
de Acabamento

UNIDADE DE FOURLARD



UNIDADES DE LAVAGEM
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• Os rolos são revestidos com material
durável contra produtos químicos e
cáusticos

• Adequado para o processo de lavagem de
tecido de algodão

• Linhas diferentes para malhação ou tecido

Máquina de 
branqueamento 
óptico
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• As placas transportadoras superior e inferior são feitas de aço inoxidável
• Pode ser adaptado e sincronizado com qualquer sensor de borda de tecido de
marca
• Design modular que pode ser aplicado em trilhos de corrente horizontais e
verticais
• Sistema de espalhamento gradual cruzado
• A unidade pode ser usada para tecidos úmidos e secos
• Sistema de proteção para costuras e teares
• Sistema articulado na placa superior para fácil uso e controle
• Os materiais de espalhamento são fixados com parafusos de pino para fácil
manutenção e troca

UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Unidade de 
distribuição
de borda mecânica
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UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Unidade distribuidora
de borda mecânica
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• Estrutura de alumínio especial leve e com revestimento anodizado
• Sucesso máximo de desenrolamento da borda do tecido sem
qualquer atrito mecânico
• Placa inferior estável é equipada com sistema de bocal de sopro de
ar angular
• Sistema articulado para grupo de placa de bico superior que pode
ser aberto
• A unidade pode ser usada para tecidos delicados secos e úmidos

UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Unidade distribuidora de 
borda pneumática
Bico de chapa dupla
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• Desempenho máximo de eliminação de curvatura em vários tipos de tecido
devido aos eliminadores de curvatura de ângulo ajustado
• Os canais de eliminação de curvatura finais são fabricados mais estreitos para o
sucesso de eliminação de curvatura eficiente
• Pode ser usado com qualquer tipo de máquina e marca
• Resistente à oxidação, material eliminador de curvatura inoxidável
• Eliminadores de curvatura acionados por motor CA trifásico
• 0,18 kW, 1400 c / min. potência do motor, velocidade de rotação 1000c / min.
•

UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Desenroladora de 
borda de tecido
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• Elimina curvatura do tecido antes do processo de costura
• Colocado antes da máquina de costura
• 3 pcs espalhando placas para eliminar curvatura de

ambos os lados de tecidos de lycra
•

UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Distribuidora Mecânica
Máquinas de Costura
de Tecido Tubular
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• Disponibilidade para instalar qualquer marca / tipo de Unidade de 
Foulard

• Ajuste manual da largura de trabalho
• Material de espalhamento sintético antidesgaste
• O ajuste da pressão pode ser feito com a placa de espalhamento 

superior
• A placa de espalhamento superior pode ser contornada se não for 

necessária para usar
•

UNIDADES DE ELIMINADOR DE CURVATURA

Distribuidora de 
Borda Tipo Estreito
Entrada da Unidade 
de Foulard
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• Não ocorrem marcas de cinto nas bordas do tecido
• Previne problemas causados pelos sistemas tradicionais de

correias
• Usado principalmente para máquinas com estrutura de

corrente de pinos de máquinas de compactação e máquinas
de secagem

• Custos de operação reduzidos graças ao sistema sem cinto
•  Espalha qualquer tipo de algodão e tecidos sintéticos para 

cima ou para baixo bordas enroladas

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO

Conjunto de 
introdução 
da Rama 
Sistema sem correia

Conjunto de 
introdução da 
Rama 
Sistema especial 
sem correia



23

• Elimina curvatura das bordas de todos os tipos de tecido
• Material sintético não prejudica as agulhas da corrente
•

 

 

• Sistema pneumático de levantamento e abaixamento
• Motor elétrico controlado por inversor AC e grupo de caixa de
engrenagens 1,1 kW
• Adaptável com unidade de gatilho pneumático e mecânico EF-PMT e
EF-PMT-K
• Alimentação necessária fornecendo recurso
• Unidades direita e esquerda para fornecer alimentações separadas
quando necessário com inversor AC controlado
• O lado superior do rolo de alimentação é revestido com hipalon e
pode ser facilmente substituído

Roda Fixa e Escova

Conjunto de 
introdução da 
Rama
com mini eliminador 
de curvatura

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
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• Digitalização infravermelha das bordas do tecido de acordo com o
princípio de reflexão
• Adequado para servo-drive ou sistemas de ativação real controlados
por CA
• O sensor está equipado com leitor infravermelho Leds
• Saída de 0 - 10 volts
• Pode ser trabalhar em condições de trabalho muito pesadas e todas as
cores alternativas
• Pode ser adaptado para todas as entradas da Rama idenpendente da
marca.
•

 Sensor de controle
 de borda Infravermelho

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
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Sistema completo de Equipamentos
• 2 pcs sensores infravermelhos de controle de borda de tecido (EF-

ECU)
• Sensores com leitores digitais e ópticos
• Sistema de ajuste de precisão de 2 peças para sensores de

controle de tecido infravermelho
• 1 conjunto de sistema de unidade de rack esquerdo-direito
• 2 conjuntos de motor-redutor de acionamento do atuador e peças

de conexão de corrente
• Sistema de controle ou servo acionamento AC
• Saída de 0 - 10 volts

Atuadores do 
Trilho de Corrente

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
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• Material sintético e inoxidável
• Sincronizado com velocidade da máquina
• Impulsionado por câmbio de motor de 1,1 kW.

Unidade transportadora 
de tecido acionada

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
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Fornece transferência do rolo de alimentação para as 
escovas de fixação sem criar tensão através de dois 
tubos de aço inoxidável polidos.

Fornece transferência do rolo de alimentação 
para as escovas de fixação sem criar tensão 
utilizando correias.

Unidade Transportadora 
Tipo Tubo

Unidade transportadora 
de tecido 

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO



UNIDADES DE APLICAÇÃO DE GOMA
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• Quantidade ajustável manual de goma
• Tanque de armazenamento de goma de fácil limpeza e peças
de circulação
• A fim de manter a goma em certa viscosidade, bomba de
circulação e sistema de tanque de armazenamento
• Feito de materiais inoxidáveis e sintéticos contra a corrosão
• Rodas de goma de engrenagem de corte transversal para
consumo mínimo de goma
• Fácil instalação e desmontagem
• Pode ser adaptado para todas as máquinas rama.

Unidade de aplicação 
de goma 
Superior para Rama
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• Sistema de nivelamento de goma e tubo de enchimento
• Rolo de prensagem de goma de borda sistema pneumático ou mecânico
• A roda de aplicação de goma e o sistema de rolamento são montados fora
do reservatório de goma
• Roda de aplicação de goma de 13 mm de largura para uso mínimo de
goma
• Rodas de aplicação de goma de largura alternativa estão disponíveis
• Reservatório de goma de aço inoxidável que é adequado para todos os
tipos de trilhos de corrente horizontais
• Aplicação de goma resistente à oxidação e rodas de prensagem
• Fácil manutenção e limpeza

Unidade de aplicação de goma
trilhos de corrente horizontais

Unidade de aplicação 
de goma
trilhos de corrente vertical

UNIDADES DE APLICAÇÃO DE GOMA



UNIDADES DE SECAGEM DE BORDA
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• Estrutura resistente à oxidação para ambientes com vapor e úmidos
• Velocidade do ventilador controlada por inversor
• Os elementos infravermelhos IR e a capacidade dos resistentes de

aquecimento são ajustáveis
• Diferentes dimensões de unidades de secagem de borda estão

disponíveis

Unidade de secagem
de borda 
com infravermelho e ventiladores de ar

Unidade de secagem
de borda com 
câmara embutida
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• Estrutura completa de aço inoxidável
• Curso total esquerdo e direito de 230 mm, acompanhamento da borda
do tecido com fotocélula
• Lâminas da unidade de corte aprimoradas (base de diamante), sem
desbaste quando usado apropriadamente de acordo com os termos
técnicos.
• Sistema de lubrificação automática da lâmina
• Grupo de eliminador de curvatura final antes das lâminas
• Unidade de resfriamento de lâmina
• Quantidade de corte ajustável da borda do tecido
• Painel de controle controlado por PLC, sistema acionado por lâmina
controlada por inversor AC
• Unidade de sucção de desperdício de tecido (opcional)

Unidade de corte 
de borda de tecido

UNIDADES DE SECAGEM DE BORDA
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Unidade de corte 
de borda de tecido

UNIDADES DE SECAGEM DE BORDA
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• Construção de aço inoxidável
• Sistema linear controlado por motor DC
• Rodas de lâmina especialmente ligadas, de longa
duração e revestidas
• Lubrificação automática para lâminas de corte
• Unidade de resfriamento de lâmina
• Painel de controle controlado por PLC, motor
sincronizado controlado por inversor

• A unidade é móvel com sistema linear controlado por
fotocélula
• Unidade de espalhamento de borda final de tecido
antes da cabeça de corte ultrassônica
• Controlado por PLC, painel de controle funcional
• Unidade de sucção de resíduos de ourela de tecido

Unidade de corte de borda
carpetes e têxteis técnicos

Unidade de corte 
ultrassônico

Aplicação de 
corte de borda
entrada da máquina de 
compactação

UNIDADES DE SECAGEM DE BORDA



ACESSÓRIOS DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO
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01
EF-FCU

Unidade de centralização 
e orientação de tecido

EF-SDU

Unidade Expansora
Espiral

EF-FCS

Sensor de 
centralização de tecido

02

02

03 EF-FTE

Unidade de Escovação 

04

05

06

07

08

e Coleta de Pó

EF-MED/F

Distribuidor de Borda 
Pneumático  e Mecânico

EF-FCU/B

Unidade de Centralização 
e Distribuição de Tecido

EF-MED/SP

Unidade Pneumática de 
Distribuição de Tecido

EF-CB

Câmaras de Secagem

EF-PL

Fraldador

030201 04

05

08

06
07
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• Ajuste manual da unidade de acordo com a largura do
tecido para fechar as peças sem passagem do tecido.
• Rolo de escovagem controlado por inversor AC para fácil
sucção de poeira e fibra
• Entrada de sucção que entra em contato com o tecido,
feito de material inoxidável
• Tubos de sucção flexíveis entre a unidade de sucção e o
armazenamento de coleta de pó em aplicações padrão
• Folhas da câmara externa feitas de material inoxidável
decorativo
• Estrutura de aço robusta e modular

Unidade de escovação 
e coleta de pó

ACESSÓRIOS DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO
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• Sistema de bico especial que fornece ar comprimido para remover a
curvatura das bordas do tecido.

• Ambas as bordas do tecido podem ser desenroladas com sucesso.

Unidade distribuidora pneumática
Máquinas de Impressão

ACESSÓRIOS DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO



UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL
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• Rolos de tração acionados e sistema de compensação por
operação livre de tensão.
• Combinações de dobrador ou entrada e saída de Unidade
Central de Enrolamento
• Painel controlado por PLC

Unidade de corte 
ultrassônico
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É usado para transportar os tecidos com diâmetro 
máximo de 2.000 mm embalados em unidade 
dosadora para a máquina de impressão digital.

Transporta os tecidos que se preparam para o 
rolo de entrançar ou rolo de 500 mm de diâmetro 
para a máquina de impressão digital centrado e 
com tensão solicitada.

Usado para transportar tecidos com diâmetro de 
500-2000 mm embalados em unidade dosadora
para máquina de impressão digital centralizada e
com tensão solicitada.

UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Desenrolador em lote, Unidade 
Central de Enrolamento e Unidade 
de centralização

Unidade Central de Enrolamento/ 
desenrolador de rolo e Unidade de 
centralização

Desbobinadora de Unidade 
Central de Enrolamento com 
acionamento central & unidade de 
centralização
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2 Câmaras 3 Passagens
Gás Natural / Elétrico / Vapor / Sistema de aquecimento a óleo térmico

1 Câmara 3 Passagens
Gás Natural / Elétrico / Vapor / Sistema de aquecimento a óleo térmico

UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Câmaras de Secagem
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1 Câmara Passagem única
Gás Natural / Elétrico / Vapor / Sistema de aquecimento a óleo térmico

2 Câmaras Passagem única
Gás Natural / Elétrico / Vapor / Sistema de aquecimento a óleo térmico

UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Câmaras de Secagem
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UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Câmaras de Secagem



ESTRUTURA DA CORRENTE VERTICAL
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• 5 + 1 trilhos de corrente longos, arranjo de trilhos vertical
• Sensores de controle de tensão da corrente
• Trilhos de corrente de aço inoxidável e elos de corrente
• Sistema independente de motor-engrenagem de trilho de
corrente, codificador e controlado por inversor

Estrutura da 
corrente vertical 
secadores
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• Comprimento total dos trilhos da corrente 8180 mm (pino superior)
• Sucesso na fixação com grupos de fixação de projeto especial (EF-HKS)
• Rodas de fixação pneumáticas, revestidas de borracha, esquerda-direita e escovas
• Unidade de espalhamento de borda de tecido EF-MED e sensor de controle de borda
infravermelho EF-ECU
• Atuadores EF-ECU / C, ajuste de posição do trilho de corrente controlado por inversor
•Grupo de ajuste de tensão de corrente pneumática
• Cordas de transporte central de tecido acionadas para transporte livre de tensão e
relaxante de tecido (EF-DCB)
• Fuso de ajuste de largura controlado por codificador de 2 peças em trilhos de corrente
• Controlado por PLC, sistema de lubrificação de corrente ajustável por período de trabalho
• Trilhos completos de corrente de aço inoxidável e elos de corrente
• Sistema de aquecimento de trilho de corrente de base de vapor indireto para evitar
condensação
• Sistema de cortina de ar que permite evitar a entrada de equipamentos eletrônicos na
seção de entrada contra o efeito do vapor
• Inversor e codificador controlado, motor separado esquerda - direita - caixa de
engrenagens, conexão direta aos trilhos da corrente
• Painel de controle funcional e sistema PLC

ESTRUTURA DA CORRENTE HORIZONTAL

Estrutura da corrente 
horizontal 
máquinas compactadoras



OUTRAS MÁQUINAS
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O tecido sai da máquina de 
chamuscar com bordas tufadas e 
passa por rolos de resfriamento 
de dupla face dentro desta 
unidade.

Extintora para 
Unidade de 
chamuscar
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100 m / min de velocidade mecânica da máquina
Cilindros U-box de aço inoxidável
Disponibilidade para trabalhar 2-3 rolos tubulares ao mesmo tempo

• Escovas em ambos os lados do
tecido.
• Grupo de escova inoxidável 304 AISI
• Características de liga especial,
resistente ao calor e alta resistência ao
atrito em escova de poliéster
• Sistema acionado por escova com
capacidade do motor de 0,75 kW
• Grupo de aspiração completo, saco
plástico de 4 peças e braçadeiras de
conexão incluídas
• Motor de aspiração com capacidade
de 5,5 kW
• Mangueiras de aspiração flexíveis
• Painel de controle independente,
inversores, materiais de sal, inversores

OUTRAS MÁQUINAS

Máquina de 
preparação de 
tecido

Máquina de escovar 
tecidos e de coleta de pó
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