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 گروه سانتکس در یک نگاه
  

گروه سانتکس ریمار، همراه با رشد جهانی، ارتقای محصول و باال بودن سطح خدمات خود همواره  
 .خط مشی  خود را دنبال می کند

 
 .این شرکت ماشین آالتی را می سازد که باعث تغییر روش در کسب درامد مشتری می شود
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 دسته بندی گروه سانتکس ریمار

 تکنولوژی سبز تکمیل منسوجات منسوجات فنی و بی بافت



 منسوجات فنی و بی بافت



since 1962 



Hotmelt Technologies 

since 1962 



Modular system CAVIFLEX 

  ماشینی با قابلیت تغییر نوع کوتینگ با تعویض مدولها 
rotogravure 

screen 

multi-roll 

slot die 

spray 

 .  دقیقه 30تغییر روش کوتینگ در  -

 .  انعطاف پذیری برای روشهای مرسوم لمینیت -

 .               توانایی افزودن مدولها در آینده به سیستم   -

since 1962 



Lamination = Bonding 

web layers are bonded together                   laminate  

 

الیه اولی کوتینگ 

 میشود

الیه دوم اضافه 

 میشود

 غلتک لمینت کننده

 

 غلتک طرحدار

 روتاری اسکرین

since 1962 



تنظیم قرارگیری 

 در مرکز الیه

 با زکننده الیه اول

 

 باز کننده الیه دوم

 

  پیچیدن الیه

  لمینیت شده

کوتینگ و 

 لمینیتینگ

تنظیم قرارگیری 

 الیه در مرکز

 ذخیره کننده

 الیه

 ذخیره الیه

 

Example of a lamination plant 

 الیه اول کوتینگ میشود
کل الیه بعد از 

 since 1962 الیه دوم لمینیت میشود لمینیت



Applications for Hotmelt lamination 

 پارچه های تخت بافت -

 پارچه های گرد بافت  -

 منسوجات بی بافت    -

 فیلم ها و ممبرانها     -

 توری ها و گریدها    -

 انواع فوم               -

 انواع پارچه ها و منسوجات بی بافت میتوانند به 

:           یکدیگر لمینیت شوند مانند   

 پوششهایی برای استفاده در فضای باز -

البسه محافظتی برای موارد متفاوت    -  

- تزیینات داخلی خودرو                

 منسوجات خانگی و روکش مبل ها و تشکها -

 محصوالت پزشکی و بهداشتی -

  کامپوزیتها و مواد مورد استفاده در ساختمان سازی و غیره -

 منسوجات لمینیت شده در بخشهای گوناگون صنعت کاربرد دارند

 



Powder Technologies 

since 1962 



 مدلهای متفاوتی از کاربرد سیستم اسکترینگ

Caviscat 300  

برای چیپس و پلیمرهای 

  گلوله ایی

Caviscat 400  

 برای پودرهای خیلی ریز و تالکم 

Caviscat 200 

 برای پودرها

since 1962 



 مدلی از اسکترینگ لمینیت               

 powder scattering                 sintering                lamination   1)  بزرگ طاقه بازکننده  

الیه وهدایت تغذیه  (2    

اپراتور ایستادن بخش  (3    

اسکترینگ بخش  (4    

دستگاه فرم پلت  (5    

قرمز مادون کننده ذوب کانال  (6    

دوم الیه کردن باز  (7    

مرکزالیه به وهدایت تنظیم بخش  (8    

پیرامونی بازکننده  (9    

خرک روی بزرگ طاقه  (10  

 

since 1962 



Nonwoven 

since 1962 



1.  مشعل گازی

2.  اتاقک هوای گرم

3.  دمنده هوای گرم

4.  نازل هوای گرم فوقانی

5.  نازل هوای گرم تحتانی

6.  هوای بازگشتی

7.  تنطیم نازل باالیی

8.  فیلتر دو ردیفه

9.  در سمت اپراتور

10.  در سمت تعمیرات

11.  هوای خروجی

 کارایی باال با سیستم نیروی ثابت دمندگی مستقیم                

 

 

since 1962 



SANTATHERM – view from operating side  

 

since 1962 



since 1957 



 برخی برند های مصرف کننده منسوجات تکنیکی                  
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 تکمیل منسوجات

 ماشینهای تکمیل برای پارچه های تاری پودی ماشینهای تکمیل برای پارچه های حلقوی



 :خط تکمیل برای پارچه های عرض باز 

 ( :پارچه های گردبافی)خط تکمیل برای پارچه های عرض بسته 

since 1982 

 ماشین خشکن ریلکسی
تدابیر ویژه جهت صرفجویی در 

 مصرف انرژی

تدابیر ویژه جهت صرفجویی در 
 مصرف انرژی

ماشین جهت بخار زدن و تثبیت 
 (باکالندر) آبرفت پارچه

ماشین جهت بخار زدن و 
 تثبیت آبرفت پارچه

ماشین جهت آبگیری پارچه، کشیدن پارچه در جهت 
 ماشین جهت بخار زدن و تثبیت آبرفت پارچه ماشین خشکن ریلکسی عرض، آغشته سازی به نرم کن ها



 : SANTASHRINK های حلقوی   تنش زدایی و خشک کردن پارچه 

since 1982 



since 1982 

 : SANTASHRINK های حلقوی   تنش زدایی و خشک کردن پارچه 



 :اطالعات فنی 
 

 m/min 80 – 0   سرعت عملی•

 
 cm 360 – 160   عرض کاری•

 
 گاز -روغن -بخار   سیستم گرمایش•

 
  200kg H2O/h @ ww 240بازای هر خانه  ظرفیت تبخیر•

 
 تنظیمات استاندارد مخصوص پارچه های گردبافی عرض بسته•

 
 تنظیمات پیشرفته برای پارچه های گردبافی عرض بسته و عرض باز•

 
 کنترل کششی پارچه با لودسل•

 

 
since 1982 

 : SANTASHRINK های حلقوی   تنش زدایی و خشک کردن پارچه 



SANTASHRINK حالت استاندارد 

 

 

 بخار زدن و ایجاد لرزش به پارچه در خانه های ماشین
 

 امکان بخار زدن•

 امکان ضربه زدن جهت ایجاد لرزش در پارچه•

 تنش زدایی و خشک شدن پارچه در خانه آخر•

 

since 1982 



SANTASHRINK  - حالت استاندارد 

 

 

Pleva کنترل رطوبت IR - camera 

ESC / Enairsave Automatic lint filter 

Smart save button 

Main motor 30 kW - IE3 

 لوازم و تجهیزات الزم جهت صرفه جویی در انرژی



SANTACOMPACT RD   ماشین کامپکت با نمد ویژه 

since 1982 



SANTACOMPACT RD 

 Option layout 

I.  سیستم روتوری جهت رطوبت دادن

II.  پود صاف کن

III.  چسب زدن حاشیه پارچه با خشکن

IV.  بریدن کناره چسب خورده پارچه

V.  واحد خنک کننده

VI.  جی باکس

VII.  اندازه گیری عرض پارچه

VIII.  خنثی سازی الکتریسیته ساکن

IX.  پیچش برقی

X.  میز کنترل پارچه

XI.  طاقه کن

 
since 1982 



SANTACOMPACT RD 

 کامپکت و تثبیت آبرفت پارچه 

 

 صاف نمودن سطح پارچه، بخار زدن ، نرم شدن زیردست پارچه، تثبیت آبرفت پارچه بصورت عرض باز•

 کاهش دائمی میزان آبرفت باقی مانده در پارچه•

 کنترل کششی پارچه با لود سل•

 یکپارچگی در پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه•

 ثبات در عرض پارچه پس از تکمیل•

 هزینه های تعمیر و نگهداری پایین•

 

 

since 1982 



SANTACOMPACT RD 

فریم ورودی پارچه مجهز به سیستم کنترل حرکتی پارچه از شرکت ارهاد و • 
 سیستم رطوبت زن چرخشی وکو -الیمر

زنجیر سوزنی از جنس فوالد مجهز به غلتکها و صفحاتی از جنس پالستیک •
 تقویت شده

 

 

 ریل هدایت کننده و زنجیر سوزنی از جنس فوالد•

 سیستم زنجیر سمت چپ و راست با موتورهای مجزا•

 

since 1982 



SANTACOMPACT RD 

 •Weko –   سیستم تامین رطوبت 

•E&L – بریدن حاشیه چسب خورده پارچه 

•Mahlo  - پود صاف کن 

 سیستم چسب زن•

since 1982 



SANTACOMPACT RD 

  

 

 

 اطالعات فنی

 

 m/min 50  : سرعت عملی تا•

 

 cm 260 - 200  عرض کاری•

 

 kW / 75 kW 45  میزان برق مورد نیاز•

 

 m 17 - 14   ابعاد•

since 1982 



SANTASYNPACT 
 شاخص مناسب برای سرعت تولید ماشینهای کامپکت مخصوص پارچه های حلقوی 

since 1982 



SANTASYNPACT  - چه چیزی جدید است؟ 

 ترکیب دو واحد آبرفت با الیه الستیکی و کامپکت با الیه نمدی در یک خط
 ویدئو

since 1982 

SANTEX - Santasynpact KISA_neu.mp4
SANTEX - Santasynpact KISA_neu.mp4


 SANTASYNPACTچرا ؟ 

 

سرعت تولید باال 

بهترین نتیجه پس از عملیات کامپکت، با کمترین آبرفت باقی مانده 

یکپارچگی پارچه متشکل از مواد پنبه و مخلوط آن 

زیردست نرم 

ظاهر درخشان 

هزینه نگهداری پایین تر از کامپکت های دیگر 

کنترل تنشن پایین 

since 1982 



SANTASYNPACT – ویژگیها 

  نمد + الستیکی

  بازوی عمودی

 واحد لودسل 5  

 (متر بر دقیقه60ماکزیمم ) سرعت باال   

since 1982 



since 1949 



Final Textile products used by these brands 



 تکنولوژی سبز



since 2012 



 2016 

since 1938 



SANTEX RIMAR GROUP 
 :  کشور های منطقه

 ایتالیا -1
 سوئیس -2
 چین -3
 هند -4



 با سپاس از حوصله و توجه شما
 

SANTEX RIMAR GROUP 
  

Headquarters  

Località Colombara 50 | 36070 Trissino, Vicenza (Italy) 

 
www.santexrimar.com | info@santexrimar.com 

 
 

SANTEX RIMAR AG 
  

Fliegeneggstrasse 9 | 9555 Tobel TG (Switzerland) 

 
Phone: +41 71 918 66 66 
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