
OD5B – M - 
9ME42 / 22

ÇİFT PLAKA
İNTERLOK 

MAKİNE SERİSİ

AÇIK EN ÇİFT PLAKA İNTERLOK MAKİNESİ



Standart Özellikler
Çap 30” 33” 34” 36” 38”
Besleme Sayısı 96, 104, 108, 
114, 120
İncelik 18G - 50G
Kasa OD5 açık en kasa, ku-
maş kesme aparatı ile bera-
ber
İplik Besleme Sistemi  Mem-
minger MPF-20LI
Mekik Merkezi sisteme monte 
edilmiş 2 delikli seramik mekik 
sistemi
Çelik Zamanlayıcısı Gecik-
meli zamanlayıcı
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Kumaş Kabiliyeti
• Standart : ( 18G – 42G ) : İnterlok
• Opsiyonel : (18G – 28G ) : Çelikli İnterlok,

Çift Pike, Tek Pike, v.b.   (18G – 42G ) : Çift
taraflı

Kapak Çeliği  2 yollu, 3 pozisyon-
lu (Örgü, Baskı, İptal) değişken 
kapalı çelikler: İlmek boyu    (18G 
– 28G aralığı için) 1.3mm, (30G
– 32G aralığı için) 0.9mm, (34G –
42G aralığı için) 0.8mm
Silindir Çeliği  9ME42 Modeli için
4-yollu, 3 pozisyonlu (Örgü ,Baskı
,İptal) değişken kapalı çelikler,
9ME22 Modeli için 2-yollu, 3
pozisyonlu (Örgü ,Baskı ,İptal)
değişken kapalı çelikler : İlmek
boyu   (18G – 28G aralığı için)
1.6mm, (30G – 32G aralığı için)
1.0mm, (34G – 42G aralığı için)
0.8mm

Motor 
30’’ – 33’’ için 3.7 KW motor, 
34’’ – 38’’ için 5.5 KW motor
Alt Çektirme Sistemi  
Cadra-tex
Yağlayıcı  Uniwave Projectile 
419
Yardımcı Ekipmanlar   
•FCP-60 (4.3 inc renkli LCD 
dokunmatik panel)
•Otomatik yağlayıcı
•Üst temizleme fanı 

• Yeni geliştirilen kapalı çelik sistemi : Silindir 
çelikleri son çıkan makine tekniklerine göre 
üretilmiştir. Düşük hızlardan yüksek hızlara 
kadar sağlanan pürüzsüz iğne hareketi ile 
düzgün ilmek formu korunarak yüksek 
kaliteli kumaşlar elde edilmektedir.

Ayrıcalıklı Özellikler 

• Çeşitli yapı modelleri : Standart olarak 
kapak ve silindirde 2 sıra çelik dizilimi bu-
lunmaktadır. İnterlok temelli farklı kumaşlar 
üretmek için silindire ilave 2 sıra çelik eklen-
ebilmektedir. Kapak ve silindirde rakipler-
ine oranla daha hızlı ve daha kolay çelik 
değişimine olanak veren yapı bulunmak-
tadır.

• ‘’8ME’’ ile ortak parçalar :‘’8ME’’ serisinin 
18G – 24G iğnelerinin ve birçok yedek 
parçasının bu modelde kullanılabilmesin-
den dolayı, ‘’8ME’’ kullanıcıları , bu tür 
mevcut parçaları kullanarak makine 
ölçüsünü veya kumaş konstrüksiyonunu  
değiştirme maliyetini en aza indirmektedir. 
Ancak 26G-42G aralığında iğneler ‘’8ME’’ 
ve ‘’9ME’’ modellerinde farklılık 
göstermektedir.




