
SMART VISION
smart solutions in dyeing & �nishing
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Smart-vision kumaş boyama makinası, tekstil 
dünyasının gelecekteki taleplerini karşılamak için 
dizayn edilmiştir. Sahip olduğu ilerici teknoloji 
sayesinde, kumaş proses kalitesini arttırırken 
toplam enerji harcamalarını ve proses sürelerini 
düşürmektedir.  
Smart-vision tüm kumaş çeşitleri, elya�ar ve 
karışımlarını  boyayacak  şekilde dizayn edilmiştir. 
Ergonomik tasarım sayesinde  daha kompakt kul-
lanım .

The Smart-vision fabric dyeing machine is designed 
to meet the future demand of the world of textile.  
By means of its own  advanced technology, which 
reduces the total energy consumption and process 
time while at the same time improving the quality 
of the fabrics.  
The Smart-vision can be used to process all kind of 
fabrics, fibres and blends.
The Smart-vision o�ers a compact utilization by 
means of its own ergonomic design .  
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Teknik özellikler 
• Nominal göz kapasitesi 225 kg 
• Özel dizayn edilmiş kumaş borusu sayesinde kumaş 
transferi
• Düze J-Box arasında bulunan patentli su ayırma 
sistemi
• Ayarlanabilir J-Box sayesinde daha düşük gramajlı 
kumaşlarda da optimum yükleme sağlanır. Ayrıca 
J-box içerisinde kumaş karışması engellenir. 
• Otomatik yağlamalı sirkülasyon pompası.
• Yüksek performanslı patentli kombin �ltre ve eşanjör 
sistemi
• Manyetik �owmetre
• Fark basınca göre pompa çalıştırma imkanı
• Yüksek performanslı saç konstrüksiyon pompa
• Yatay karıştırıcı pompa sayesinde homojen karışım
• Yüksek tambur hızı sayesinde daha hızlı kumaş trans-
feri. Maximum hız 550m/dak.
• Patentli “yarı-otomatik” filtre sistemi 
• Redüktör tahrikli tambur
•Daha düşük pompa start seviyesi

Technical speci�cation:
• Nominal chamber capacity 225 kg 
• Smooth fabric transport via special designed trans-
port piping
• Patented “Direct by pass“ system in between nozzle 
and fabric basket
• Optimum loading capacity for light materials by 
means of adjustable fabric basket system. Perfect 
plaiting via adjustable fabric basket system 
• Auto-lubricated circulation pump
• High performance combined filter&heat-exchanger 
system 
• Magnetic �owmeter         
• Di�erential pressure controlled pump 
• High performance stainless-steel sheet structured 
main pump 
• Homogeneous batch via horizontal circulation pump
• Faster fabric transport via higher winch speed . Maxi-
mum winch speed 550m/min
•  Patented “semi-automatic “ lint filtering system 
• Gearmotor driven winch
• Lower main pump start-up level
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