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Minimum bakım gereksinimiyle
tekstilde hassas nemlendirme
Baldwin Technology’nin sunduğu TexMoister G2, eksiksiz proses kontrolü ile tekstilde üst
düzey nemlendirme imkanı sunar.
Tekstil apreleme çalışmalarında gerçekleştirilen kurutma ve fikse
işlemlerinden sonra kumaşlar genellikle çok kuru olur,
bu da kumaşın yumuşaklığı ve elastikiyeti üzerinde olumsuz etki
yaratır. Kumaşın yeniden nemlendirilmesiyle doğal nem dengesi geri
kazandırılır ve ısıl işlemler esnasında hem kumaş kalitesi yükseltilir
hem de elektrostatik yük azaltılır.

İstediğiniz her yerde hassasiyet
TexMoister G2, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ve otomatik
uygulama kontrol sistemi sayesinde suyun en doğru miktarda
uygulanmasını sağlayarak üst seviyede nemlendirme performansı
sunar. Tek veya çift taraflı uygulama sayesinde nemlendirme işlemi
sadece gerekli olan bölgelere uygulanır.

Üst düzey tuşe ve dokunma hissi

TexMoister G2’de dahili kapaklar veya pencereler bulunmaz; bu
nedenle kumaşta şerit şeklinde iz meydana gelmez.

Baldwin TexMoister G2, sahip olduğu kompakt boyutlar sayesinde
her türlü makineye kolayca takılarak uyun sağlar. Ürünün entegre
tasarımı hiç bir hareketli parça içermez, bu da bakım gereksinimini
en az seviyeye indirir.

Kolay kullanım

TexMoister G2 kullanmanın avantajları
• Temassız püskürtme uygulaması

• Kullanıcı dostu arayüz

• Tek veya çift taraflı püskürtme uygulaması

• Hareketli parça içermeyen kompakt tasarım

• Sıfır iz

• Kolay kurulum ve daha az bakım gereksinimi
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Kompakt sistem
Hareketli parça içermez –
Daha az bakım gereksinimi

Hassas uygulama sistemi
Tek/çift taraflı uygulama

Damlama hazneleri
Hem hassas uygulama ünitesinin
hem de toplayıcının altında
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Baldwin – Daima hizmetinizde
Baldwin, makine kurulumunuzu yıllar boyunca destekleyecek ve daima sizlere hizmet sunmaya hazır bulunan son derece yetenekli Servis
mühendislerine sahiptir. Ekipmanınızın kullanım ömrünü en üst seviyeye çıkarmak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için Badwin’in servis
uzmanlığına güvenebilirsiniz.
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*Kumaş üzerindeki miktar kumaşın özelliklerine bağlıdır.

