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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Caixa excêntricos do carro 

Máquina compacta com 1 cabeça, sem ponte excêntricos do carro, com alimentação direta do fio 
a partir de cima. Três sistemas cada um com caixa excêntricos, com transfere integrado 
bidirecional.  

Leito de agulhas 

Largura útil trabalho 130 cm (51”) 
Equipado com agulhas de transferência. Frente cama de agulhas com tesouras/pinças integradas. 
Activado por 2 motores e controlado pelo programa de tricotagem, as pinças motorizadas são 
independentes do carro para a sua operação. Enquanto o carro tricota, os guia fios motorizados 
inativos podem trazer o fio para a pinça independentemente, para ser cortado sem perda de 
produção. 

Jogo 

De jogo 5 a 18/20, além da versão Freegauge (7 – jogos 3.5 ta 7,  e a  14 – jogos 7 a 14). 

Jacquard – forma 

Seleção eletrónica de agulhas. Possibilidades ilimitadas de padrões devido à Técnica de Três Vias 
e à função integrada para pontos divididos. Moldado pelo método transferência de ponto por 
pressão. 

Qualidade ponto 

Controlado eletronicamente sem limites com a possibilidade de modificar a qualquer momento.  

Guia fios 

Até 32 guia fios motorizados horizontal e verticalmente, com alimentação direta, independente 

do movimento do carro. Transportadores de fios são deixados automaticamente na borda do 

desenho ou na ourela 

Tiragem 

Programável e ativo a 25 mm desde a formação do laço. Pente programável. 

Segurança 

Todos os dispositivos necessários param a máquina em caso de quebra do fio, nós, choque, 
sobreaquecimento dos motores, pressão do tecido, etc. 



 ANTARES 3.130 

 

Todos os dados e características técnicas são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 

 

Racking 

Seletivo acima de 42 mm, com possibilidade de correção  

Programação 

Software “Model+” num PC. 

 
Acionamento 
Por motor sem escova, curso infinitamente variável. Velocidade de tricotagem programável de 0 
a 1,60 m/s. 

Dimensões 

 Comprimento 313 cm 
 Largura 78/180 cm  
 Altura 180/240 cm 
 Peso Líquido 1050 Kg 
 Alimentação AC400V ±10%; 50 Hz; 1,5 KW 
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