
 

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

 

 

Flexibilidade e Alta 
Produção 

 
Máquina compacta para tricotar 
painéis, fully fashion, peças de 
vestuário, jacquard, 
combinações de estrutura de 
pontos. 
 

 

 

 

 

Máquina compacta para tricotar painéis, fully fashion, peças de vestuário, jacquard, combinações de 

estrutura de pontos. Especializada para intársia. Máquina com um carro aberto, três sistemas e técnica 

completa de três pistas, realizando um curso variável inteligente num leito de agulhas de 130cm.  Seleção 

eletrónica individual em cada agulha, tiragem em cima especial Steiger completa do pente. Alimentação 

direta de fio no carro aberto com 16 guia fios independentes motorizados. 16 tesouras e pinças.  Máquina 

disponível nos jogos de E5 a E18/20. Inclusive disponível na versão Freegauge (calibre variável), 7 e 14. 
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CARRO ABERTO 
 
O carro aberto nas máquinas Steiger foi lançada em 1999 

com a introdução da primeira máquina Vesta Multi. A 

inovação resultou na eliminação da curva do excêntrico do 

carro de modo que as caixas excêntricos frontal e traseira do 

carro possam trabalhar independentemente. A completa 

sincronização das caixas excêntricos é assegurada usando 

um único motor para acioná-las. O desenho do carro aberto 

oferece as seguintes vantagens: Alimentação direta do fio 

Tradicionalmente, a alimentação dos fios aos guia-fios é 

conseguida introduzindo-os nos guia-fios a partir dos dois 

lados da máquina. Atualmente, devido ao desenho do carro aberto, os fios são alimentados aos 

transportadores de fio individuais a partir dos tensores de fio acima da máquina diretamente para baixo 

até ao guia-fio em questão, evitando assim uma grande fricção no fio. Esta disposição também garante a 

manutenção de uma tensão de fio uniforme, em ambas as direções do deslocamento do carro, facilita 

assim o uso de uma ampla gama de fios delicados e sofisticados. Os guia fios são controlados de forma 

completamente independente do carro. O carro aberto combinado com a motorização individual dos guia 

fios, tornou possível separar completamente o controlo dos movimentos do guia fios do controlo dos 

excêntricos do carro. 

 

 
DISPOSITIVO DE TIRAGEM SUPERIOR 

 

Todos os teares retilíneos produzidos pela Steiger estão 

equipados com um exclusivo dispositivo tiragem patenteado 

pela Steiger. O sistema opera a uma distância de 25 mm da 

área de formação do laço. Consiste em duas mangas de 

borracha, que operam a baixa velocidade numa direção 

oposta entre si. Isto assegura um aperto rotativo na tiragem 

da malha, o que garante uma fricção regular da tiragem. O 

sistema oferece muitas vantagens. Alta qualidade na 

formação do ponto, não deformação “banana” da malha. O 

uso de press-jacks e outros acessórios difíceis foi reduzido a 

tecidos muito específicos. Para produtividade e redução de fragmentos, a necessidade dos pentes de 

coleta não é absolutamente necessária devido ao desempenho da tiragem. Para recuperar a largura inicial 

de malha de um painel de tecido, apenas devem ser usados 2 a 3 cm de fio desperdiçado entre os dois 

artigos. A tiragem de fricção Steiger Friction possibilita a confecção de uma ampla gama de padrões 

exclusivos usando o método 3D com efeitos circulares de tricô, além de cabos horizontais e elementos 

incorporados, que não podem ser produzidos com um sistema tradicional de tiragem 

 



 

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

 

GUIA FIOS MOTORIZADO 
 
Esta inovação deve-se à introdução do carro de cames 

aberto que não tem um arco. Os guia fios não são mais 

movidos por êmbolos na parte superior do arco do carro mas 

por motores individuais colocados na extremidade das 

barras do guia fios. Um programa de software especial 

controla os movimentos dos guia fios motorizados e ativa os 

transportadores de acordo com suas funções e 

independentemente da direção dos movimentos do carro de 

cames. Estas disposições fornecem as melhores condições 

possíveis para alimentar os guia fios e as agulhas. Além disso, 

a motorização dos guia fios oferece ao utilizador mais espaço 

em criatividade e produz até mesmo os desenho mais complexos rapidamente, combinados com a 

máxima produtividade. Adicionalmente, as inovações tecnológicas facilitam o melhor posicionamento 

possível dos guia fios, enquanto o carro de cames é ativado. A motorização individual de cada guia fios 

garante que o movimento de cada transportador de fio seja adaptado com precisão ao tipo de trabalho 

a ser executado. Os guia fios seguem as ourelas de malha do tecido. Eles são ajustados automaticamente 

para dentro ou para fora de uma posição de trabalho de acordo com o programa a ser tricotado. Isto evita 

a formação de laços de fio ao longo das ourelas. Não existe mais a necessidade de usar suportes de fios 

oscilantes quando tricotar padrões Intársia, uma vez que a posição dos guia fios é ajustada 

automaticamente nas zonas não-tricotadas. A máquina Libra é limitada a 16 guia fios independentes, 

aumentando assim a gama de padrões complexos de Intársia. 

 

 

 
PENTE 
 

O pente da série Gemini, Libra e New Aries é caracterizado 

pela ação horizontal dos ganchos do pente contra as agulhas, 

com a pressão através de macacos accionados no momento 

da queda do pente. O funcionamento correto do sistema e a 

velocidade de tricotagem estão garantidos, além da 

economia de fio. 
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