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• TOKIO 3 iplik örgü makinesi ile kaliteli (Pamuk 
30/1+Polyester70D+Pamuk 10/1) yada 
(Pamuk 30/1+ Pamuk 30/1+Pamuk 10/1), 
diagonal, pike kumaşlar örülebilir.

• Makine kovanı ve çelikleri Tayvan çeliğinden 
imal edilmiş olup uzun yıllar sorunsuz olarak 
çalışabilirsiniz.

• Polyester’den pamuk ipliğe yada tam tersi 
durumda çelik değişimi gerekmemektedir. 
Yüksek kalitede siyah polyester ipliğini 
gizlemektedir.

• Tercih edilen bir kumaş tuşesi vardır.
• Sorunsuz likra’lı (Spandex) çalışabilme.
• Silindir ve platin çeliklerinde salyangoz may 

sistemi ile hassas ilmek ayarı yapabilme.
• Göbek fan havası sistemi ile iplik uçuntularının 

uzaklaştırılması sağlanır.
• Silindir çelik dizilimi 3 sıra yada 4 sıra 

olabilmektedir.
• İplik ölçüm cihazı ile kolay hesap yapabilme.

 � Yüksek Hızda Çalışabilme

 � Yüksek Kaliteli Çelikler

 � Full Likralı Üretim

 � 7/24 Teknik DestekYuvarlak Örgü Makinesi
3 İPLİK
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• TOKIO Ribana örgü makinesi ile Ribana, 
Likra’lı Ribana, Kaşkorse 2x1, Selanik, 
Milenyum kumaşlar örebilirsiniz, ekstra 
alacağınız çelikler (İptal ve Funk) ile 
farklı çelik dizilimi ile yaratıcı kumaşlar 
üretebilirsiniz.

• Makine kovanı ve çelikleri Tayvan çeliğinden 
imal edilmiş olup uzun yıllar sorunsuz olarak 
çalışabilirsiniz.

• Çelik dizilimi 2 kapak, 4 silindir yada 2 kapak 
*2 Silindir olarak alınabilir.

• Çember üzerinde seramik mekikler.
• Silindir ve kapaklarda salyangoz may sistemi 

ile hassas ilmek ayarı yapabilme imkanı 
bulunmaktadır.

• Merkezi ilmek sistemi sayesinde hassas ayar 
yapılabilir.

• Sorunsuz likra’lı (Spandex) çalışabilme.

 � Seramik Mekikler

 � Yüksek Kaliteli Çelikler

 � Full Likralı Üretim

 � 7/24 Teknik DestekYuvarlak Örgü Makinesi
RİBANA
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Geniş En Tüp Süprem
Yuvarlak Örgü Makinesi

48 PUS
• TOKIO Geniş Pus Tüp süprem örgü makinesi 

ile kaliteli likralı süprem, iki iplik, tek toplama 
lacoste, çift toplama lacoste, diagonal 
kumaşları çelik değiştirirek hızlı bir şekilde 
yapabilirsiniz.

• Makine kovanı ve çelikleri Tayvan çeliğinden 
imal edilmiş olup uzun yıllar sorunsuz olarak 
çalışabilirsiniz.

• Seramik mekiklere sahiptir.
• Merkezi ilmek sistemi sayesinde kolaylıkla 

may ayarı yapabilme.
• Silindir ve platin çeliklerinde salyangoz may 

sistemi ile hassas ilmek ayarı yapabilme.
• Göbek fan havası sistemi ile iplik uçuntularının 

uzaklaştırılması sağlanır.
• Silindir çelik dizilimi 2 sıra, 3 sıra yada 4 sıra 

olabilmektedir.
• İplik ölçüm cihazı ile kolay hesaplama.

 � 48 Pus Genişliğe Kadar Üretim

 � Özel Genişlik Alt Çektirme

 � Full Likralı Üretim

 � 7/24 Teknik Destek
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 � Yüksek Hızda Çalışabilme

 � Yüksek Kaliteli Çelikler

 � Full Likralı Üretim

 � 7/24 Teknik DestekAçık En
Yuvarlak Örgü Makinesi

SÜPREM

• TOKIO açık en süprem örgü makinesi ile 
kaliteli likralı süprem, iki iplik, tek toplama 
lacoste, çift toplama lacoste, diagonal 
kumaşları çelik değiştirirek hızlı bir şekilde 
yapabilirsiniz.

• Makine kovanı ve çelikleri Tayvan 
çeliğinden imal edilmiş olup uzun yıllar 
sorunsuz olarak çalışabilirsiniz.

• Seramik mekiklere sahiptir.
• Merkezi ilmek sistemi sayesinde kolaylıkla 

may ayarı yapabilme.
• Silindir ve platin çeliklerinde salyangoz 

may sistemi ile hassas ilmek ayarı 
yapabilme.

• Göbek fan havası sistemi ile iplik 
uçuntularının uzaklaştırılması sağlanır.

• Silindir çelik dizilimi 2 sıra, 3 sıra yada 4 
sıra olabilmektedir.

• İplik ölçüm cihazı ile kolay hesaplama.
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