
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

J-Box com aspa(s) para alimentação e desembaraço das 
fitas, acionada por motor. Modelos para 1 até 12 fitas.

Um foulard pneumático além de motoredutor acionado 
automaticamente puxa as fitas. 
Sensores óticos medem a quantidade de fitas dentro dos 
acumuladores J-box, mantendo os acumuladores de fitas 
sempre cheios. 

Há um detector de nós para cada fita, assim como um 
detector para verificar quando falta/acaba uma fita. 
Quando passa um nó ou falta uma fita soa um alarme e 
automaticamente abre o pistão da fita em questão, para 
que o operador possa remover o nó ou emendar a fita 
faltante.

Separadores mantém as fitas alinhadas na entrada do 
J-box.
Na entrada dos tubos há uma barra anti-estática e sistemas 
de raspadores nos rolos para evitar que as fitas se prendam 
no tubo ou enrolem nos rolos de alimentação.

alimentador tipo j-box

modelo j-box-b

para fitas

J-Box-6-B para até 6 fitas
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Barra anti-estática para evitar que fitas enrolem 
no foulard de transporte do J-Box.

dados tÉCniCos     -   modelo  j-box-b

Número de fitas 1 - 12   (dependendo do J-Box)

Largura máxima de fitas 32 mm  (outras larguras sob consulta)

Alimentação elétrica 3 x 220 V  ou  3 x 380 V  (50 / 60 Hz)

J-Box disponível para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 fitas.

Módulo usado como complemento de máquina para acabamento e tingimento contínuo 
de fitas.

J-Box para 8 fitas


