


SAمشارکت شرکت استایگر 
 در فرانسه بنیان گذاری 1949این شرکت در سال

شد

 به این سو فعال است1963در ویونازاز سال

 کارمند دارد100در سرتاسر جهان

 ملیون فرانک سویس می 20میانگین گردش مالی آن

باشد

پیشگام اپلیکیشن های پزشکی جهان است

 کیب بافندگی با تر) رهبر شیوه بافندگی انتارشیا

است( رنگهای مختلف 

 به 2014مالک ساختمانی در ویوناز است از سال

این سو

پروژه اروپاییMapiccسه بعدی



از سویس به  ازای هر کشور2015فروشات سال 

رومانی
34%

آلمان
28%

فرانسه
17%

ایتالیا
11%

روسیه
4%

دیگران
6%



(چرخ)از سویس بر اساس نوع ماشین ها 2015فروشات سال 
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رماشین لیبرا ترامو
72%

ترامور های سری 
جدید

4%

لیبرا
11%

نیو اریس
2%

انتاریس
2%

بقیه
9%



XP 2.170ماشین توروس
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 XP 2.170افق های تازه ماشین توروس

اختراع شده با سوزن های •

ترکیبی و ذخیره منگنه

بافندگی پوشاک کامل•

انتارشیا•

بافندگی چند الیه•

بافندگی درون الیه ای•

(دو ماشینه) دو سیستمه •

•24 X-Y  ماشین نخ و

بافندگی 

cm 170طول •
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لباس های بافتنی با فرایند استندرد
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سیله قسمت پیش روی، قسمت پشت و دو آستین که بو

مدیگر ماشین بافندگی تولید شده است توسط دست با ه

وصل می گردد
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XP 2.170لباس بافتنی توسط ماشین توروس 



XP 2.170برخی ویژگی های ماشین توروس
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کالسکه باز 
مسیر نخ 
مستقیم،
تنش کم

 X-Yنخ موتوری 

قابل برنامه ریزی

پایین آورنده
فرم سه بعدی  
منحصر به فرد 

شانه بافندگی 
کنترول شده

قالب کننده 100%
هر نوع نخ تنها با 
یک فشار انگشت



XP 2.170برخی ویژگی های ماشین توروس
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گیره موتوری
ل با کارکرد مستق

حمل )ازکالسکه
(کننده

نیمیله خط کشی ف
نخحداکثر دید با 

کردن آسان

صفحه کنترل
حساس ی لمس
LEDروبان

(شدهنصب )سوزن مرکب 

بافندگی پوشاک به طور کامل



منگنهذخیره مرکب از سوزن و
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عبور از یک نوار به نوار دیگر
از یک سالیدر به سالیدر دیگر

عبور سوزن از نوار لغزنده

ذخیره منگنه به نوار لغزنده

بجانهایسوزنکهنیستالزمپهلو،بههابخیهحرکتبرای
می(لغزندهنوار)سالیدرازرانخاونهاباشه،خالیمخالف
.گردانندمیبردوبارهوگیرند

هذخیرشاملکهاستشدهگرفتهنظرمددیگرخوبگامیک
.باشدمیمنگنه/سوزن

کوکابلیتقباسومیذخیرهتنهایی،کنندهانتخاببوسیلهانتخاب
تفادهاسکامللباسبافندگیبرایکهاست،دارازدنبخیه/زدن
شودمی



C 2.185 SCP ماشین

08.04.2016 confidential 12



C 2.185 SCP 

انقالبی در بافندگی درشت

امتیاز سوزن های مرکب•

بافندگی چند الیه•

انتارشیا•

بافندگی درون الیه ای•

سیستمه2•

•24 X-Y  موتور نخی

cm 185طول •
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C 2.185 SCPویژگی های برجسته این ماشین  
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(اختراع شده) دارای سوزن های ترکیبی 

اف کند سالیدر یا نوار به مثابه یک ماله کار میکند تا کوک ها و بخیه ها را ص

دارای قدرت کوک زدن هست  حتی  زمانی که قالب همچنان در .  وشکل دهد

حال استفاده است

مته 
دوخت محکم

نخ دراز و شناور 

ه برای بافندگی ب

شیوه انتارشیا

دارای فن چاک 
میله های ) دادن
(برنده

ار قابلیت دید بسی

باال و نخ کشی 

آسان



3.130ماشین انتاریس
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3.130ماشین انتاریس

.بوجود آمد3.130نخستین اندیشه ماشین صعود پذیر بوسیه انتاراس 

.این ماشین دریچه ایست که می تواند برخی تجهیزات را نیز مطابق به تولید پوشاک بپذیرد

.می باشد3.130نقطه قوت های شناخته شده استایگر به شمول پیاده سازی و بهینه سازی حامل در انتاریس 

کنترل یکی از ویژگی های که در این ماشین  تازه بوجود آمده است شامل نخ کشی افقی و عمودی و نیز شانه
.  شده است
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انتارشیا•

دوخت چند الیه•

دوخت درون الیه•

سیستمه 3•

•32 X-Y موتور نخ کشی



3.130 SC ماشین ترامیور لیبرا
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3.130لیبرا
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انتارشیا•

دوخت میان الیه ای•

سیستمه 3•

(  نخ رهنما)نخ کشی  16•

نخ )نخ کش میان الیه ای 2•

(رهنمای میان الیه ای



رهنمود های کلیدی برای تولید های 

دلخواه
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رابط استایگر +مدل

ساعت 24تولید کامال خود کار در جریان 

قد نما/ اسکنر بدن 



+مدل 
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!قدرتمند !حس درست+مدل 
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گزینه پوشاک کاملشبیه سازی سه بعدی برای دوخت و بافت 

:ویژگی ها 

تولید سریع و کامل پوشاک •

آستین ها و جامه های متفاوت•

مدیریت درست جا های دوخت•

قدرت اتوماتیک ایجاد سایز های مختلف از یک نمونه•

دوخت با دید سه بعدی •

: مفاد مشتری 

. لباس ها و پوشاک کامل اکنون به آسانی تولید می شود

اک نکته مهم دیگر صرفه جویی از زمان در هنگام تولید پوش

کامل با چندین اندازه مختلف

افندگیب/ شبیه سازی سه بعدی برای پیدا کردن مشکالت دوخت 

لحظه دوخت



ضرورت برای انتارشیا +مدل
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Drawing functions for intarsia Management of sizes

: ویژگی ها 

ایجاد شکل های لباس ها به شیوه جادویی

تولید رنگ های جادویی

ابتدایی/ کتابخانه شکل های اساسی 

و پروسس کردن شکل ها برای نمونه های ساختار بندی شده

انتارشیا

شبیه سازی دوخت سه بعدی کامال واقعی

نما های دوخت برای دیزاین ها و طرح های رنگی

اجرای طرح های الیه ها

:مفاد مشتری 

ه ایجاد و ساخت بخش ها و اندازه های کامال متفاوت بگون

سریع و با فشردن چند دکمه

ا نتیجه گیری از برنامه های دوخت محاسبه شده همزمان ب

جام شودتنظیمات فنی که توسط کاربر یا استفاده کننده ان

ونه رو سه گام تنظیم شده بگونه جادویی برای کاربر تا نم

به درستی بشناسه

الب رنگی و ق) تولید انبوه به کمک انترشیای طرح شده 

(خودکار/ های اتوماتیک 



ماشین نت کنترل  2.0
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نت کنترل  2.0
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نمایی از کف فروشگاه همراه با وضعیت ماشینگزارش از تولید همراه با آمار و ارقام 

: ویژگی ها 

وصل شده با هم از طریق کابل های انترنت/ ماشین های نتورک شده 

بازدید آنالین وضعیت ماشین ها

مدیرت تولید متمرکز

آمار و ارقام 

:فایده های مشتری 

نظارت آسان بر تولید

کاهش هزینه ها

نظارت بر میزان تولید و کیفیت

افزایش تولید



ابتکارات
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:D 3مپیک 

ماشین دوخت برای تار های کاربنی
تا اکنون فناوری دوخت و دوز به شکل دو بعدی بوده •

است

ند سیستم تولید شکل های سه بعدی ، تولیدات چ: هدف •

الیه بر اساس نخ ها
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کوک / بخیه 

استاندارد

X – Y  الیه

تقویتی

نخ پود
نخ بسته بندی

(تار)



Mapicc 3D  همکاران مپیک سه بعدی
ملیون یورو5بودجه مجموعی •

2015پایان پروژه •



در دانشگاه دریسدینAries 3Dاریس سه بعدی 
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دوخت سه بعدی ؛ ابزاری صنعتی 
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شبیه سازی از نمونه های فنی هر بخش هر جزء

برنامه ریزی هر بخش به کمک مولتی پلیر سه بعدی

دوخت سه بعدی/  بافندگی سه بعدی 

درجه سانتی گراد 90قالب ریزی برخی سازه های اوتوکالو تا 

یکی طرح  ترکیب از ساختار پارچه ها با ویژگی های مساوی تخن
فناوری/ 



نرم افزار خودرو
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1تار های کاربنی در شکل اف 

ماشین حلقه ای را به شکل مارپیچ می سازد•

سانتی گراد 190مارپیش فشرده شده و با  حرارت •

(  به شکل در آمده است)در قالب ریخته شده است 

حلقه ماشنیزه شده ، ظاهر شده و بعدا / دیسک •

سوراخ شده است

(ی برفی سلسله) زنجیره برفی 

ملی میتر مخلوط با نخ پلی0.5سیم انوکس •

رول/ آمید، برای باند نورد 

نخ های کشی برای ساخت آسان جوراب •
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!با استایگر منحصر به فرد باشید
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