Bocal de Ar para
Processamento Têxtil
Bocal de migração
Fornecemos bicos precisos, como Bico de migração e Bico de entrelaçamento, de acordo com os diversos
usos. Nosso know-how permite propor o design ideal para a fabricação de fios e a solução para redução de custos
pela redução do consumo de ar.
Modelo

Imagem

Recursos

MT
Series

•
•
•

Modelo padrão
Aplicável para o denier de amplo alcance.
Trajeto do fio projetado para não causar danos aos fios.

MA
Series

•

Modelo totalmente em cerâmica da série MT.

MV
Series

•

O modelo totalmente cerâmico da Série MT, especializado
em minimizar os passos, pode economizar espaço e
melhorar a forma de rosqueamento.

MH
Series

•

Bico de migração especialmente projetado para reduzir o
consumo de ar.
Minimize os danos aos fios e até mesmo a 0,3 - 0,5 DPF de
fios multi-altos.
O consumo de ar diminuiu no máximo 50% em comparação
com a série MT.

•
•
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MR
Series

•
•

O modelo mais recente com passos minimizados, mantendo
os desempenhos de alta qualidade da Série MH existentes,
como a redução do consumo de ar e danos aos fios.
O consumo de ar diminuiu no máximo 50% em comparação
com a série MT.

Bico entrelaçado
Modelo

Imagem

Recursos

AS
Series

•

Pode aumentar o desempenho de emaranhamento em no
máximo 30% em comparação com a série MI.

MI Series

•
•

Modelo padrão
Aplicável para o denier de amplo alcance.

MF
Series

•
•

Seu design é semelhante ao MI Series.
Pode ser personalizado para ser usado em vários tipos de
sistemas.

Fornecemos vários tipos de bicos de acordo com as aplicações.
Entre em contato com nossos consultores de venda e solicite um orçamento:
(19) 3475.7757 | tabatex@tabatex.com.br
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