
Forever Innovating
Professional Manufacturer of
Circular Knitting Machine

www.tekspart.com MADE IN TAIWAN



2

Tien Yang Knitting Machinery Co., Ltd. yuvarlak örgü makine üretiminde uzmanlaşmış ve 2000 yılın’dan beri Tayvan’da 
makine üretimi yapmaktadır. Yönetim felsefesi “Önce Kalite, Müşteri, İnovasyon” örgü kumaş ve makinesi üretiminde 
sayısız deneyim ve tasarım. Kendi tasarladıkları üretim makine ve ekipmanı sayesinde diğer rakiplerinden ayrılmıştır.

Şirketimizdeki Ar-Ge ekibi, çeşitli yenilikçi örgü makineleri ve patentli bileşenler/parçalar geliştirmiştir ve bunlar dünyanın 
birçok ülkesinden patentlidir. Ayrıca, ringel besleme aparatı, jakar desen sistemi, aktüatör sistemleri R&D ekibi tarafından 
geliştirilmiştir ve ringel ve jakar makineleri üzerinde başarıyla uygulanmıştır.

TIEN YANG yuvarlak örgü makinesi alanında lider bir tedarikçi olarak büyümüştür. Makinelerin istikrarlı kalitesini sağlamak, 
kapasite miktarını artırmak, cihaz ve ekipman üretmek için yatırım yaptık. Frezeleme/Torna/Taşlama/Jumbo yatay-dikey 
merkez makineleri vb. CNC ekipmanı, parçaların doğruluğunu artırmayı, üretim prosedürlerini kısaltmayı ve üretim 
teknolojisini güçlendirmeyi amaçlar.

Garanti sunmanın yanı sıra, kullanıcılarımıza en yüksek miktarda üretkenlik, en iyi kumaş kalitesi elde etmek ve makinelerin 
verimliliğine tam olarak hakim olmaları için teknik destek ve eğitim veriyoruz.

Takip ettiğimiz hedefler şunları içerir:

• Yuvarlak örme makinelerinde yüksek üretim, hız ve kumaş değeri elde etmek

• Makinelerin daha kaliteli ve uzun ömürlü olmasını sağlamak

• Müşterilerin karlarını büyük ölçüde artırmak

• Satış ağımızı genişletmek ve daha fazla Tien Yang kullanıcısı ile parlak bir gelecek yaratmak

www.tekspart.com
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Tek Plaka Yuvarlak Örgü Makineleri

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SJ-J
Süprem Jakar

30" 8-34 48/72

34" 8-34 54/72

38" 8-34 60/78

TY-SJ-JM (Mesh)
Süprem Jakar

30" 20-34 72/72

34" 20-34 72/72

38” 20-34 72/78

TY-3F-J
Üç İplik Jakar

30” 16-24 68

32” 16-24 72

34” 16-24 78

TY-V-J (TY-T-J)
Kadife - Polar Jakar

26” 16-24 36

30” 16-24 42

34” 16-24 48

38” 16-24 56

40” 16-24 56

TY-SJ-C6J
Süprem Ringel Jakar

30” 10-32 45

32” 10-32 45

34” 10-32 48

38” 10-32 56

TY-SJ
(3.0F • 3.2F • 3.4F • 4.0F)

Süprem

15”-42” 10-40 45/126

15”-42” 10-40 48/134

15”-42” 10-40 50/142

15”-42” 10-40 60/160

TY-3F
Üç İplik

26” 16-36 78

28” 16-36 84

30” 16-36 90

32” 16-36 96

34” 16-36 104

36” 16-36 108

Çift Plaka Yuvarlak Örgü Makineleri

TY-DK-J
İnterlok Jakar

30” 8-36 48/60

34” 8-36 54/72

36” 8-36 72/84

38” 8-36 72/84

TY-DK-RT 
Transfer Ribana

30” 12-24 48/60 (32+12 Transfer)

34” 12-24 54/72 (36+18 Transfer)

38” 12-24 60/78

TY-DK-RTJ 
Transfer Ribana Jakar

30” 12-24 48/60 (32+12 Transfer)

34” 12-24 54/72 (36+18 Transfer)

38” 12-24 60/78

TY-DF-J
Çift Taraflı Havlu Jakar 30”-34” 14-16 42

TY-DK-C4J (C6J)
Ringel Ribana Jakar

30” 10-32 48

34” 10-32 60

36” 10-32 72

38” 10-32 76

TY-DK
(2.4F • 2.8F • 3.2F) 

İnterlok

30”-42” 10-40 72/100

30”-42” 10-40 84/118

30”-42” 10-40 96/134

TY-DK 2+4
Ribana

30” 8-20 48/60

34” 8-20 54/68

36” 8-20 56/72

38” 8-20 60/76
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Model: TY-SJ-J/JM
Elektronik Süprem Jakar Örgü Makinesi
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• 3-Yol örgü tekniği, FUNK-ÖRGÜ-İPTAL ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang tarafından 
geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• İğne dil açıcı ile kolaylıkla delikli kumaşlar yapabilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Hassas ayarlanabilen salyangoz may sistemi

• Platin çeliklerde salyangoz may ayar sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SJ-J

30” 8-34 48/72

34” 8-34 54/72

38” 8-34 60/78

TY-SJ-JM (Mesh)

30” 20-34 72/72

34” 20-34 72/72

38” 20-34 72/78
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Model: TY-3F-J
Elektronik 3 İplik Jakar Örgü Makinesi
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• 3-Yol örgü tekniği, FUNK-ÖRGÜ-İPTAL ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı,Tienyang tarafından 
geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Hassas ayarlanabilen salyangoz may sistemi

• Platin çeliklerde salyangoz may ayar sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-3F-J

30” 16-24 68

32” 16-24 72

34” 16-24 78
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Model: TY-DK-J
Elektronik İnterlok-Ribana Jakar Örgü Makinesi
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• 2-Yol /3-Yol örgü tekniği ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang tarafından geliştirilmiş 
olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Kapak çelikleri kolay değişebilen zar çelik (Quick change) ile donatılmıştır

• Seramik iplik mekik

• Kapak iğnesinden ve silindir iğnesinden çıplak likra besleme imkanı (silindir için özel besleme gerekmektedir)

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Özel kapitone iplik mekik sayesinde sorunsuz çalışma

• Hassas ayarlanabilen salyangoz may sistemi, silindir ve kapaklarda

• Özel alüminyumdan üretilen kapak ve silindir çelik kapakları opsiyoneldir

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK-J

30” 8-36 48/60

34” 8-36 54/72

36” 8-36 72/84

38” 8-36 72/84
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Model: TY-DK-RT/RTJ
Elektronik İnterlok Transfer-Ribana
Jakar Örgü Makinesi
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• 2 Yada 3-Yol örgü tekniği, FUNK-ÖRGÜ-İPTAL ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang 
tarafından geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi

• Full jakar örgü dönüşüm kiti ile makineyi çift yönlü kullanma imkanı

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• İğne dil açıcı Tienyang tarafından geliştirilmiş olan mıknatı dil açma sistemi

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Hassas ayarlanabilen salyangoz may sistemi

• Platin çeliklerde salyangoz may ayar sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK-RT
Transfer Ribana

30” 12-24 48/60 (32+12 Transfer)

34” 12-24 54/72 (36+18 Transfer)

38” 12-24 60/78

TY-DK-RTJ
Transfer Ribana Jakar

30” 12-24 48/60 (32+12 Transfer)

34” 12-24 54/72 (36+18 Transfer)

38” 12-24 60/78
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Model: TY-DF-J
Elektronik Çift Taraflı Havlu-Kadife  
Jakar Örgü Makinesi
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• 2-Yol örgü tekniği ÖRGÜ-İPTAL ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang tarafından 
geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi, platinden desen seçimi

• Kumaşın her iki tarafında havlu kumaşı yapabilen bu makine bir tarafında istediğiniz jakar desenini örebilir ve değişik 
hav yüksekliğinde platinler ile düşük, yüksek havlar elde edebilirsiniz

• İki tarafı pamuk iplik yada bir tarafı polyester bir tarafı pamuk iplik yada farklı iplik kombinasyonları yapabilirsiniz

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Hassas ayarlanabilen may sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DF-J 30”-34” 14-16 42
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Model: TY-V-J & TY-T-J 
Elektronik Havlu-Kadife Jakar Örgü Makinesi ve 
Elektronik Ters Vanize-Polar Jakar Örgü Makinesi
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• 2-Yol örgü tekniği ÖRGÜ-İPTAL ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang tarafından 
geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi, platinden desen seçimi

• Özel dizayn edilmiş platin seçim sistemi rakiplerine göre daha ekonomik platin değişimi sağlamaktadır, seçiciler ve 
hav platini parçalı olduğu için kolaylıkla istenilen hav platini değiştirilebilir

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Elektronik iplik besleme, LGL, NBS, IRO-MEMINGER

• Hassas ayarlanabilen may sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-V-J
TY-T-J

26” 16-24 36

30” 16-24 42

34” 16-24 48

38” 16-24 56

40” 16-24 56
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Model: TY-SJ-C4J/C6J 
Elek. Süprem Ringel Jakar 4/6 Renk Örgü Makinesi
(3 İplik Modeli’de bulunmaktadır)
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• 3-Yol örgü tekniği ÖRGÜ-İPTAL-FUNK ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang tarafından 
geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi, platinden desen seçimi

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu Patent’li dikey renk seçim sistemi ile rakiplerine göre sorunsuz çalışma avantajı

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu Patent’li makas sistemi uzun yıllar kullanma avantajı ve sorunsuz polyester ve birçok 
iplik ile çalışma

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu Patent’li iplik besleme çift gergili sistem ile daha kalitesli ve sorunsuz bir çalışma

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Sorunsuz çıplak Likra çalışabilme

• Hassas ayarlanabilen salyangoz may sistemi

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SJ-C4J

30” 10-32 60

32” 10-32 64

34” 10-32 68

38” 10-32 76

TY-SJ-C6J

30” 10-32 45

32” 10-32 45

34” 10-32 48

38” 10-32 56
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Model: TY-DK-C4J/C6J 
Elektronik Ribana Ringel Jakar
4/6 Renk Örgü Makinesi
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• 2 Yada 3-Yol örgü tekniği ÖRGÜ-İPTAL-FUNK ile sorunsuz bir şekilde yüksek hızlarda çalışabilme imkanı, Tienyang 
tarafından geliştirilmiş olan elektronik desen seçim sistemi (mıknatıslı bobin) sistemi, platinden desen seçimi

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu patent’li dikey renk seçim sistemi ile rakiplerine göre sorunsuz çalışma avantajı

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu patent’li makas sistemi uzun yıllar kullanma avantajı ve sorunsuz polyester ve birçok 
iplik ile çalışma

• Tienyang’ın geliştirmiş olduğu patent’li iplik besleme çift gergili sistem ile daha kalitesli ve sorunsuz bir çalışma

• Kapak çelikleri kolay değişebilen zar çelik (Quick change) ile donatılmıştır

• Desen kontrol sistemi kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde desen yükleme ve birçok ayarları kontrol paneli üzerinden 
rahatça yapmanızı sağlar

• Tienyang desen kontrol sistemi patent’li kendi kendine arıza tespit etmesi sayesinde kullanıcının desen üzerindeki 
hatayı kısa sürede bulmasını sağlar

• Herhangi bir desen programında çizmiş olduğunuz deseni kolaylıkla Tienyang desen sistemine dönüştürebilirsiniz

• Seramik iplik mekik yada metal iplik mekiği

• Sorunsuz çıplak likra çalışabilme

• Hassas ayarlanabilen may sistemi kapak ve silindir de bulunmaktadır

• Özel alüminyumdan silindir çelik kapakları

• Mekanik alt çektirme, katlama ve elektrik motorlu çektirme opsiyoneldir

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK-C4J

30” 10-32 48

34” 10-32 60

36” 10-32 72

38” 10-32 4

TY-DK-C6J

30” 10-32 45

34” 10-32 48

36” 10-32 56

38” 10-32
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Model: TY-SJ-C4 , TY-SJ-C6
 TY-DK-C4 , TY-DK-C6 
Süprem Ringel 4-6 Renk Örgü Makinesi
Çift Plaka Ringel 4-6 Renk Örgü Makinesi
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Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SJ-C4
Süprem

30” 10-32 60

32” 10-32 64

34” 10-32 68

38” 10-32 78

TY-SJ-C6
Süprem

30” 10-32 46

32” 10-32 46

34” 10-32 48

38” 10-32 54

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK-C4
Ribana

30” 10-28 48

34” 10-28 60

TY-DK-C6
Ribana

30” 10-28 42

34” 10-28 48

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-3F-C6 Üç İplik 30”-36” 16-24 -----

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-T-C6 Havlu - Polar 30”-36” 16-28 -----
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Model: TY-SJ 
Açık En Süprem Örgü Makinesi
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• Tienyang 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 Japon çeliğinden imal edilmiş olup uzun yıllar sorunsuz olarak çalışabilirsiniz

• Çift delikli seramik mekik sayesinde sorunsuz olarak likra besleme

• Merkezi ilmek sistemi sayesinde kolaylıkla may ayarı yapabilme

• Silindir ve platin çeliklerinde salyangoz may sistemi ile hassas ilmek ayarı yapabilme

• Özel kumaş açıcılı mekanik alt çektirme sistemi

• 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

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SJ

26” 10-40 78

30” 10-40 90

32” 10-40 96

34” 10-40 102

36” 10-40 108

38” 10-40 114

40” 10-40 120
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Model: TY-DK
Açık En İnterlok Örgü Makinesi
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• Tienyang açık en interlok örgü makinesi çelikli interlok, interlok, double face, scuba, vanize

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

• Çelik dizilimi kapak 2, silindir 4 sıra şeklindedir

• Çember üzerinde seramik mekikler

• Silindir ve kapaklarda salyangoz may sistemi ile hassas ilmek ayarı yapabilme

• Merkezi ilmek sistemi

• Seramik iplik mekiği

• Özel kumaş açıcılı mekanik alt çektirme sistemi

• Sorunsuz likra’lı (Spandex) çalışabilme

• Kovan arkasından hava üfleme ile iplik uçuntularını uzaklaştırmaktadır

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK (2.4F) 30”-42” 10-40 72/100

TY-DK (2.8F) 30”-42” 10-40 84/118

TY-DK (3.2F) 30”-42” 10-40 96/134



26

Model: TY-DK
Ribana Örgü Makinesi
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• Tienyang ribana örgü makinesi ile ribana, likra’lı ribana, kaşkorse 2x1, Selanik, milenyum kumaşlar örebilirsiniz, ekstra 
alacağınız çelik’ler (İptal ve Funk) ile farklı çelik dizilimi ile yaratıcı kumaşlar üretebilirsiniz

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

• Çelik dizilimi kapak 2 kapak, 4 silindir  şeklindedir

• Çember üzerinde seramik mekikler

• Silindir ve kapaklarda salyangoz may sistemi ile hassas ilmek ayarı yapabilme

• Merkezi ilmek sistemi

• Seramik iplik mekiği

• Sorunsuz likra’lı (Spandex) çalışabilme

• Kovan arkasından hava üfleme ile iplik uçuntularını uzaklaştırmaktadır

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DK 2+4

30” 8-20 48/60

34” 8-20 54/68

36” 8-20 56/72

38” 8-20 60/76
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Model: TY-3F
3 İplik Vanize Örgü Makinesi
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• Tienyang 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 Japon çeliğinden imal edilmiş olup uzun yıllar sorunsuz olarak çalışabilirsiniz

• Polyester’den pamuk ipliğe yada tam tesri durumda çelik değişimi gerekmemektedir ve 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 hesaplama

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-3F

26” 16-36 78

28” 16-36 84

30” 16-36 90

32” 16-36 96

34” 16-36 104

36” 16-36 108
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Model: TY-T & TY-V
Ters Vanize Polar Örgü Makinesi
Havlu-Kadife Örgü Makinesi
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• Tienyang Polar örgü makinesi ile kaliteli  ters vanize polar, şardon ve tıraş ile farklı kumaşlar elde edebilirsiniz

• Farklı yükseklikte platin seçimi bulunmaktadır 1.7mm-4.0mm aralığında

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

• Tienyang’ın dizayn etmiş olduğu çelik tasarımı sayesinde örgüde arada kalan siyah ipliği çok iyi gizlemektedir yani 
vanize kumaşı çok kalitelidir

• Seramik iplik mekiği

• Tercih edilen bir kumaş tuşesi vardır

• Sorunsuz likra’lı (Spandex) çalışabilme

• Göbek fan havası sistemi ile iplik uçuntularının uzaklaştırılması sağlanır

• Çift ayaklı iğne dizaynı ile birlikte çelik geçişlerinde daha stabil bir çalışma

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-T
Polar

26” 14-28 52

30” 14-28 60

32” 14-28 64

34” 14-28 68

38” 14-28 76

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-V
Havlu Kadife

26” 14-28 42

30” 14-28 48

32” 14-28 48

34” 14-28 54

38” 14-28 60
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Model: TY-SR
Tıraşlı Kadife Örgü Makinesi
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• Tienyang Tıraşlı kadife örgü makinesi dış giyim, bebe, battaniye, ev tekstili, halı sektöründe kullanılacak kumaşlar 
üretebilmektedir

• Tienyang rakiplerinden farklı olarak dizayn etmiş olduğu bu makine kendi üzerinde havı keserek yaklaşık olarak 
%10-15 iplik firesinden tasarruf sağlamaktadır

• Farklı yükseklikte platin seçimi bulunmaktadır 1.7mm-2.0mm-2.2mm-2.4mm-2.5mm-2.8mm-3.5 mm aralığında

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

• Sorunsuz Likra (Spandex) çalışabilme

• Ekstra hava üfleme sistemi sayesinde daha temiz ve sorunsuz bir çalışma

• Çift ayaklı iğne dizaynı ile birlikte çelik geçişlerinde daha stabil bir çalışma

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-SR

26” 18-20 42

30” 18-20 48

32” 18-20 48

34” 18-20 54

36” 18-20 54

38” 18-20 60

40” 18-20 64
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Model: TY-DF
Çift Taraflı Havlu Örgü Makinesi
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• Tienyang çift taraflı havlu örgü makinesi ile kaliteli bir tarafı pamuk diğer tarafı pamuk yada bir taraf pamuk bir taraf 
polyester iplik kullanarak ev tekstili, temizlik bezi, bebe, battaniye v.b. farklı kumaşlar elde edebilirsiniz

• Farklı yükseklikte platin seçimi bulunmaktadır 2.5mm-3.5 mm aralığında

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

• Tienyang’ın dizayn etmiş olduğu çelik tasarımı sayesinde vanize kumaşı çok kalitelidir

• Göbek fan havası sistemi ile iplik uçuntularının uzaklaştırılması sağlanır

• Çift ayaklı iğne dizaynı ile birlikte çelik geçişlerinde daha stabil bir çalışma

Model Silindir Çap Gauge Sistem Sayısı

TY-DF

26” 14-18 36

30” 14-18 42

32” 14-18 44

34” 14-18 48
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