
HOKUSHIN VORTEKS MJS APRON



Yeni geliştirilen ve ticarileştirilen MJS / 

RJS ( Murata Vortex— Rieter Airjet ) 

tekstil makineleri ,  verimliliğinin 

geleneksel Ring tipi iplik makinesinden 

10 kat daha fazla olduğu seviyeye 

ulaşması nedeniyle , Hokushin 

apronlarımız  özel olarak geliştirilmiş ve 

yüksek kalitede hizmette uzun ömür için 

son yıllarda geliştirilen yüksek teknolojik 

hammaddelerden üretilmiştir. Bu sayede 

aşağıda belirtilen benzersiz özellikler 

garanti edilir:

➢ Yüksek Hızlı Çalışma modunda bile 

yüksek kavrama Kararlılığı

➢ Çalışma esnasında sürekli aşırı 

yüklenme durumunda bile çok daha 

az kesilme  ve kırılma

➢ Süper aşınma ve yağ direnci

➢ Bir kez merkezleme ayarı yapıldıktan 

sonra mükemmel çalışma dengesi 

sayesinde uzun sürelerde çok az 

kayma problemi
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HOKUSHIN PU DISK ( TEXTURIZE )



Kauçuk veya seramikten yapılmış 

sürtünme diskleri , tekstürize 

makinasında sürekli germe-bükme 

işlemiyle elyaftan (fibre) micron 

inceliginde sentetik filamentler 

üretiminde kullanılır.

PU disklerimiz aşağıdaki yapısal 

avantajlara sahiptirler.
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➢ Üretim esnasında filamentte daha 

az hasar

➢ Daha iyi dokunabilirlilik

➢ İşlemden sonra degişmeyen 

filmanent mukavemeti 

➢ İşlem esnasında hav oluşmayan  

yapı

➢ Ömür boyunca sabit sürtünme 

kuvveti

➢ Yüksek hızlı çalıştırmada çok iyi 

aşınma direnci

➢ Mükemmel sıcaklık ve yağ direnci

➢ Mikron boyutunda kusursuz son 

derece parlak yüzey

➢ Yüksek ölçü hassasiyeti

➢ Yüksek hızlı üretimde yapısal 

stabilite


