
 

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

 

 

Flexibilidade e Alta 
Produção 

 
Máquina de tricotar compacta 
evolutiva equipada com 3 
sistemas, 32 guia fios 
motorizados horizontal e 
verticalmente. Permite tricotar 
intársia com total criatividade e 
alta produtividade. 

 

 

Um novo conceito de máquina evolutiva nasce com o modelo Antares 3.130. Esta máquina é uma 
plataforma que pode aceitar equipamentos específicos, dependendo das malhas produzidas. As 
vantagens reconhecidas da Steiger, como o sistema de tiragem e o carro aberto, estão otimizados na 
Antares 3.130. Possui novos recursos como os guias fios motorizados horizontal e verticalmente, e um 
pente controlado. Amigável e fácil de usar, a Antares 3.130 faz parte de um conceito inovador que inclui 
um novo software de programação: o MODEL +. Intuitivo, poderoso e de fácil acesso, torna a programação 
de alto desempenho acessível ao maior número de pessoas possível. 

  



 

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

 

VENTILADOR BARRAS DE TIRAS 
 

Esta disposição foi concebida para proporcionar máxima 

visibilidade e um fácil enfiamento dos 32 guia fios pelo 

operador. As 8 barras com 2 guia fios de cada lado oferece 

uma visão panorâmica do leito de agulhas iluminado por um 

sistema LED economicamente eficiente.  A segurança do 

operador está assegurada por uma barreira óptica. 

 

 

 
 
 
SISTEMA SINKER  

 

Com seu caminho e forma, o sistema sinker imerge na cama 

da agulha oposta ao toque. Este desempenho único permite 

uma malha apertada, mas também para projetar fios 

flutuantes muito longos para intársia ou produtos complexos 

em in-lay. Esta função é programável. Durante uma linha de 

tricô pode ser ativado ou desativado várias vezes de acordo 

com o programa definido. 

 

 

 

 

GUIA FIOS MOTORIZADOS 

 

Controlado pelo programa de tricotagem, permite a 

realização de todos os padrões mais criativos. Horizontal e 

verticalmente motorizado, este novo sistema proporciona 

maior segurança no trabalho e abre novas performances de 

tricotagem para Intársia, chapeamento e confeção de malhas 

in-lay. 

 

 

 



 

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

 

PAINEL DE CONTROLE 

 

O novo princípio do painel de controle traz máxima 

visibilidade e ergonomia. A máquina é controlada por 2 fitas 

de LED sensíveis ao toque desde um lado ao outro do painel. 

Brilhantes e curvos, permitem um reconhecimento sensível e 

visual do comando selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

CARRO ABERTO 

 

O carro aberto com enfiamento direto permite tricotar com 

qualquer tipo de fio a alta velocidade com tensão reduzida. O 

caminho do fio entre o cone e a agulha, que é menor, permite 

uma fricção altamente limitada. Isto irá formar um ponto 

único, cuja atratividade é especialmente apreciada pelos 

designers. 

 

 

 

 

TIRAGEM 

 

O patenteado puxo de fricção pode tricotar uma ampla gama 

de padrões exclusivos usando o método 3D com efeitos de 

tricotagem circulares, bem como cabo horizontal e elementos 

incorporados. Estas características que não podem ser 

produzidas com um tradicional puxo, são aqui fáceis de 

alcançar com uma produtividade e qualidade únicas  
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PENTE TRICOTAGEM CONTROLADO 

 

O pente de última geração leva o ponto e solta-o com um 

fecho de gancho controlado pelo motor. Este novo sistema 

permite o uso de qualquer tipo de pressão fio com uma 

confiabilidade de 100% ao enganchar e ao soltar. 
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