
tingimento e acabamento
modelo mtf-mini-plt-b

máquina piloto para

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Máquina Piloto compacta para tingimento e o acabamento 
de fitas elásticas e rígidas em processo contínuo, usada 
para desenvolvimento de cores e produtos e lotes muito 
pequenos. 
Largura de rolos 200mm para uma a seis fitas, dependendo 
da largura das fitas.
Chega a produzir até 500 metros de fitas (poliéster ou 
poliamida) tingidas e/ou acabados por hora, com processo 
Thermosol e Pad-Steam.
Possui controle automático de tensão para as fitas.
Velocidade de transporte é de 2 - 12 m/min. Larguras de 
fitas: de 8 mm até 160mm.
Aquecimento das câmaras de secagem e termofixação é 
elétrico. Câmara de vaporização recebe injeção de vapor 
direto. Lavadeira aquecida a vapor.
Máquina composta de diversos módulos de aço inoxidável 
com: controlador IHM, foulard de impregnação, câmara 
vaporizadora e/ou termofixadora, lavadeira com várias 
caixas de lavagem, câmara secadora de ar quente (ou 
tambores de secagem) e  foulard para a retirada de fitas.

de fitas em processo contínuo
e artigos especiais

como fitas de renda 
crochê e Raschel

fitas rígidas

fitas elásticas



w
w

w
.m

at
hi

s.
co

m
.b

r
M

TF
-M

in
i-P

LT
-p

or
t 

10
15

Werner mathis ag
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de laboratório mathis ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br
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Construção Modular 
Projetos especias sob consulta

dados tÉcnicos -  modelo                              mtf-mini-plt-b-200mm

Largura de rolos 200 mm

Número de fitas 1 - 6

Largura de fitas 8 - 160 mm

Velocidade de transporte 2 - 12 m/min

Temperatura de armário Thermosol até 210 ºC

Temperatura de armário vaporizador até 110 ºC

Temperatura de lavadeira  (a vapor) até fervura (100 ºC)

Alimentação elétrica 3 x 220 V ou 3 x 380 V (50 / 60 Hz)

exemplo de layout de máquina

1- controlador touch screen
2- foulard de tingimento
3- vaporizador & termofixador
4- lavadeira com 4 caixas
5- armário secador de ar quente
    (ou tambores de secagem)
6- foulard para retirada de fitas

máquina piloto (largura de rolos): mtf-mini-plt-b- 200mm

módulos:

Foulard de impregnação 2 rolos

Armário Termofixador (conteúdo de fitas) 8 m

Armário Vaporizador (conteúdo de fitas) 8 m

Armário Universal (Termofixador & Vaporizador) 8 m

Lavadeira  4 caixas

Secador de Ar Quente (conteúdo de fitas) 8 m
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