


Senkronize kesimhaneler
Synchronized cutting rooms

Serkon’s Latest Spreader, MN2 allows to 
spread wide range of fabrics from delicate, 
elastic knitwear to woven. It is equipped with 
Industrial PC 10.5” Touch Screen Display in 
where all marker information is available. 
Projector is optionally available to verify the 
location of defects. 
Labeling is done automatically and 
independently from the spreading and 
cutting while avoiding idle times between 

these two operations. It guarantees the 
fast identification of cut pieces and saves 
time and avoid paper wastage. Serkon’s 
conveyor tables save labor & time while 
improving quality. 
They can move the longest markers with 
one person while keeping fabric edges 
perfectly aligned. The speed of conveyor 
table is perfectly synchronized with 
automatic cutters through a wireless device. 
Conveyorized tables are suplied by 4-6 
and 8 meters. DCC70-80-90  models are  
designed for large scale production of knit 
and woven materials with the possibility to 
cut continue lays up to 7-8-9 cm. 

Serkon’un en son teknoloji ile donatılmış akıllı 
kumaş serimi MN2, hassas, elastik örme 
kumaştan dokumaya kadar çok çeşitli kumaşların 
serimini hassasiyetle yapar. Pastal bilgilerinin 
mevcut olduğu 10,5” Endüstriyel PC Dokunmatik 
Ekran ile donatılmıştır. 
Kumaştaki hataların yerini doğrulamak için isteğe 
bağlı olarak projektör mevcuttur. Etiketleme, serim 
ve kesim işlemi arasındaki boş zamanlardan 
tasarruf edilerek otomatik olarak serim ve 

kesimden bağımsız olarak yapılır. Kesilen 
parçaların hızlı bir şekilde tanımlanmasını 
sağlar ve zaman kazandırır, kağıt israfını 
önler. Serkon’un konveyör masaları kaliteyi 
artırırken işgücü ve zamandan tasarruf sağlar. 
Kumaş kenarlarını mükemmel bir şekilde 
hizada tutarken en uzun pastalları bir operatör 
ile otomatik hareket ettirebilir. Konveyör 
masasının hızı, kablosuz bir cihaz aracılığıyla 
otomatik kesim makinaları ile mükemmel 
şekilde senkronize edilir. Konvayörlü masalar 
4-6 ve 8 metrelik modüller halinde tedarik 
edilmektedir. DCC70 - 80 - 90 modelleri 7-8-9 
cm yüksekliğinde sürekli kesebilme imkanı ile 
büyük ölçekli örme ve dokuma malzemelerin 
adetli kesimi için tasarlanmıştır.

100

daha az iş gücü
less human effort

daha az kumaş
less fabric

otomasyon
automation

70

8

%

% %
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80 mm 100 mt/min 6000 RPM



Kalıp tasarımında yüksek verimlilik: Daha az 
adımda daha çok işlem.
Optimize edilmiş model hane süreçleri: 
Numuneler onaylandığında serilenmiş kalıplar 
imalata hazır.
Doğru kumaş maliyeti ve siparişi: Pastalların 
maliyet raporları gerçek kalıp bilgileri ile 
hesaplanır.
Çözüm ortaklarınızla güvenli veri alışverişi:  
Diğer CAD sistemleri, uygulamalar ve cihazlar 
ile doğrudan bağlantılı arayüz.

Pastal hazırlığında maksimum 
verimlilik: Farklı üretim koşullarını 
otomatik olarak yönetin
7/24 çalışma: Pastallarınızı akşam 
çalışmaya bırakın, sabah geldiğinizde 
hazır olsun
En verimli parça yerleşimi
Optimal kumaş siparişleri: Olması 
gereken miktar ve ende kumaş ihtiyaç 
hesaplamanızı Serkon hazırlar
Üretim hatalarını azaltın: Serkon’un 
özelleştirilebilir uyarı sistemi sayesinde 
hataları engelleyin
Çözüm ortaklarınızla güvenli veri 
alışverişi: Diğer CAD sistemleri, 
uygulamalar ve cihazlar ile doğrudan 
bağlantılı arayüz.

Maximum productivity in marker 
making: Handle more production 
conditions automatically
24/7 operation: Leave jobs for 
overnight execution
Optimized piece placement
Optimal fabric orders:
Order the right amount of fabric, in 
quantity and in width
Reduced production mistakes:
Use Serkon’s customizable warning 
system
Reliable data exchange with 
partners:
Interface with other CAD systems, 
applications, and a wide range of 
machines

Maximum productivity in pattern making: 
Do more things in fewer steps
Optimized sample room processes: Graded 
patterns are ready for production when 
samples are approved.
Accurate fabric costing and fabric orders: 
Costing markers are built on actual pattern data.
Reliable pattern data exchange with 
partners: Direct interface with other CAD 
systems, applications, and a wide range of 
machines
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Maliyet Hesabı

PASTAL KİMLİĞİ

Model Kodu: JACKET 4005 Kumaş Kodu:

Pastal Kodu: Kumaş Tipi: Self

Pastal Tarihi: 19-11-2015 Kumaş Sunumu: Açık

PASTAL VERİLERİ

Pastal Uzunluğu (m.): 3.7994 Pastal Eni (m.): 1.1000

Toplam Pastal Başı/Sonu(cm.): 2.00 Toplam Kumaş Kenarı(cm.): 5.00

Serili Kumaş Uzunluğu (m.): 3.8194 Serili Kumaş Eni (m.): 1.1500

Pastal Firesi %: 15.66 3

Serili Kumaş Firesi %: 19.75

Asorti: 42    44    46    

1     1     1     

Kumaşın Metrekare Ağırlığı: 220.00 gram

5.00 gram

327.11 gram

Kumaşın Kilo Fiyatı: 2.00 birim

0.65 birim

KUMAŞ SİPARİŞİ

Sipariş Adedi: 150

Fazla Kesim: 5.00 %

Gereken Kumaş Ağırlığı: 51.52 kilogram

Ham Kumaş Firesi: 3.00 %

Gereken Ham Kumaş Ağırlığı: 53.11 kilogram

PolyPattern-Marker - Fabric Cost: ~SIZE STEPS.mrk
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COST

  MARKER IDENTITY

Garment Code: JACKET 4005 Fabric Code:

Marker Code: Fabric Type: Self

Marker Date: 18-11-2015 Fabric Presentation: Open

  MARKER INFORMATION

Marker Length (m.): 3.7994 Marker Width (m.): 1.1000

Extra Fabric Length (cm.): 2 Extra Fabric Width (cm.): 5

Layed Fabric Length (m.): 3.8194 Layed Fabric Width (m.): 1.1500

% Waste Marker: 15.66 3

% Waste Layed Fabric: 19.75

Qty per size: 42    44    46    

1     1     1     

Finished Fabric Weight per sq. meter: 220 grams

5 grams

327.11 grams

Finished Fabric Price per Kilo: 2 units

0.65 units

  FABRIC ORDER

Pieces for Order: 150

Extra: 5 %

Required Finished Fabric Weight: 51.52 kilos

Dyeing Waste 3 %

Required Greige Fabric Weight: 53.11 kilos

PolyPattern-Marker - Fabric Cost: SIZE STEPS.mrk

SERKON
DESIGN PRO. 
“It’s like paper, only better»
“Kağıt gibi, ancak daha iyi»

SERKON   \  www.serkonmakina.com

SERKON AUTO MARKER “Bir optimizasyondan daha fazlası”
“It’s more than an optimization”



DCC70 – 80 – 90 
DCC70 – 80 – 90  models are  designed for 
large scale production of knit and woven 
materials with the possibility to cut continue lays 
up to 7-8-9 cm., compressed.  The control of all 
functions by latest generation digital technology 
allows top speed together with low power 
consumption. The knife vibration motors at 
6000RPM, the vacuum control by digital driver, 
the possibility to set different cutting options and 
intelligent knife allows top precision and cutting 
reliability. Top productivity, quality and reliability 
performances are combined with the lowest 
running and maintenance cost in the market.

➤ Large scale production due to continue cutting
➤ Save fabric by zero buffer function
➤ Low power consumption
➤ Low maintenance costs

➤ Max cutting thickness 7 – 8 – 9 cm 
compressed [Marker height may vary 
depending on fabric type and gsm] 

➤ Cutting speed 100 m/min 
➤ Average power consumption approx. 14-30 kW  
➤ Standard cutting window 180 cm. 
➤ Available width 160 – 220 cm
➤ Knife vibration @ 6000 rpm 
➤ Environment temperature from 10° to 40° C 
➤ Humidity from 30% to 80% without 

condensation 
➤ Voltage 380/400 V 3Ph 50/60 Hz.
➤ Installed power 7 kW  + 30 kW (Blower System) 

DCC70 - 80 - 90 modelleri, vakum altında 7-8-9 
cm. yüksekliğinde sürekli kesebilme fonksiyonu 
ile örme ve dokuma malzemelerin büyük ölçekli 
üretimi için tasarlanmıştır. Tüm fonksiyonların en 
son nesil dijital teknoloji ile kontrolü, düşük güç 
tüketimi ile birlikte en yüksek hıza izin verir. 6000 
devirlere çıkabilen bıçak tahrikli motoru 
(Z Motoru), dijital sürücülerle vakum kontrolü, 
farklı kesim seçeneklerini ayarlama imkanı ve 
akıllı bıçak fonksiyonu, en yüksek hassasiyet ve 
kesim güvenilirliğini sağlar. Yüksek verimlilik, kalite 
ve güvenilirlik performansları, sınıfındaki en düşük 
işletim ve bakım maliyeti ile kombine edilmiştir.

➤ Yüksek adetli üretim için tasarlanmış sürekli 
kesim sistemi

➤ Sıfır pay (zero buffer) fonksiyonu ile kumaş 
tasarrufu

➤ Düşük güç tüketimi
➤ Düşük bakım maliyetleri

➤ Maksimum kesim yüksekliği 7 – 8 – 9 cm 
kompres vakuma altında [Kumaş cinsine ve 
gramajına göre pastal yüksekliği değişiklik 
gösterebilir] 

➤ Kesim hızı 100 m / dak 
➤ Ortalama elektrik tüketimi 14-30 kW 
➤ Kesim penceresi 180 cm. 
➤ Kumaş kesim eni 160 - 220 cm 
➤ Z eksen motor devri 6000 rpm 
➤ Ortam sıcaklığı 10 ° - 40 ° C arası 
➤ Nem, yoğunlaşma olmadan % 30 -% 80  
➤ Gerilim - Frekans 380/400 V Trifaze 50/60 Hz. 
➤ Toplam kurulu güç 7 kW + 30 kW

(Vakum Sistem)

Sıfır Pay Kesim Fonksiyonu
(Zero Buffer)

➤ Kumaş payındaki 1 mm’lik azalma 
malzeme içindeki en az % 1 lik bir 

kazanca eşdeğerdir.

Zero Buffer Function
➤ 1 mm reduction in buffer is at 
least equivalent to a 1 % gain in 

material.

Yüksek Hızlı Kesim Kafası
High Speed Cutting Head

Sürekli Kesim Sistemi
√ Yüksek adetli üretim için 

tasarlanmış kesintisiz 
kesim sistemi

√ 30 kW vakum güçü

Continue Cutting System
√ Large scale production
√ 30 kW Vacuum Power 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS

SERKON   \  www.serkonmakina.com
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SCAN ME
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DC70 – 80 – 90 
DC70 – 80 – 90  models are  designed 
for  Industries that handle textiles and technical 
textiles (garments, technical textile, automotive 
industry, furniture, chair/sofa, defense industry, 
tent/canvas industry, medical industry, all 
industries with composite materials.) Materials 
could be knit, woven, denim, nonwoven, 
coated fabrics, composite materials, PU/PVC 
materials and laminated fabrics. The control 
of all functions by latest generation digital 
technology allows top speed together with low 
power consumption. The knife vibration motors 
at 6000RPM, the vacuum control by digital 
inverters, the possibility to set different cutting 
options and intelligent knife allows top precision 
and cutting reliability. Top productivity, quality 
and reliability performances are combined with 
the lowest running and maintenance cost in the 
market.

➤ Large Scale Productıon 
➤ Save Fabric by Zero Buffer Function
➤ Low Power Consumption
➤ Low Maintenance Costs

DC70 – 80 – 90 tekstil ve teknik tekstili ele alan 
(Hazır giyim, teknik tekstil, otomotiv, mobilya, 
koltuk/kanepe, savunma sanayi, çadır/branda 
sektörü, medikal sektörü, kompozit malzeme) 
tüm sektörlerde kullanılabilir. Kesilebilecek 
malzemeler, örme, dokuma, denim, nonwoven, 
kaplama kumaşlar, kompozit malzemeler, 
PU/PVC malzemeler, lamine kumaşlar. Tüm 
fonksiyonların en son nesil dijital teknoloji ile 
kontrolü, düşük güç tüketimi ile birlikte en yüksek 
hıza izin verir. 6000 devirlere çıkabilen bıçak 
tahrikli motoru (Z Motoru), dijital sürücülerle 
vakum kontrolü, farklı kesim seçeneklerini 
ayarlama imkanı ve akıllı bıçak fonksiyonu, 
en yüksek hassasiyet ve kesim güvenilirliğini 
sağlar. Yüksek verimlilik, kalite ve güvenilirlik 
performansları, sınıfındaki en düşük işletim ve 
bakım maliyeti ile kombine edilmiştir.

➤ Yüksek adetli üretim 
➤ Sıfır pay (zero buffer) fonksiyonu ile kumaş 
tasarrufu
➤ Düşük güç tüketimi
➤ Düşük bakım maliyetleri

➤ Max cutting thickness 7 – 8 – 9 cm 
compressed [Marker height may vary 
depending on fabric type and gsm] 

➤ Cutting speed 100 m/min 
➤  Average power consumption approx. 14-16 kW  
➤ Standard cutting window 180 cm. 
➤  Available width 160 – 240 cm 
➤ Knife vibration @ 6000 rpm 
➤  Environment temperature from 10° to 40° C 
➤  Humidity from 30% to 80% without 

condensation 
➤  Voltage 380/400 V 3Ph 50/60 Hz. 
➤  Installed power 6 kW + 18 kW (Blower System) 

➤ Maksimum kesim yüksekliği 7 – 8 – 9 cm 
kompres vakum altında [Kumaş cinsine ve 
gramajına göre pastal yüksekliği değişiklik 
gösterebilir] 

➤ Kesim hızı 100 m / dak 
➤ Ortalama elektrik tüketimi 14-16 kW 
➤ Kesim penceresi 180 cm. 
➤ Kumaş kesim eni 160 - 240 cm 
➤ Z eksen motor devri 6000 rpm 
➤ Ortam sıcaklığı 10 ° - 40 ° C arası 
➤ Nem, yoğunlaşma olmadan % 30 -% 80  
➤ Gerilim - Frekans 380/400 V Trifaze 50/60 Hz. 
➤ Toplam kurulu güç 6 kW + 18 kW (Vakum Sistem)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS

Akıllı Raporlama Sistemi
Çıktıların analizi yapılır, malzeme 
kullanımı, işlem süresi, istatistikler 

ve fazlası oluşturulur. Grafiksel 
Rapor da alınabilir.

Intelligent Reporting System
Delivering hard data for 

analysing cutter activity and 
production. Graphical report is 

also available.

Otomotiv endüstrisi çok teknik ve rekabetçidir. Kalite, hassasiyet ve malzeme 
tasarrufu gerektirir. Otomotiv iç döşeme, koltuk kılıfları plastik bileşenli ve çok 

kalın özel malzemelerdir ve zaman zaman kat kat kesilmeleri gerekir. Böyle bir 
endüstride ağır kumaşların serimi, bıçağı en sert malzemelere dayanarak yüksek 
sıcaklık oluşturan bir sürtünme ile kesmesi neredeyse zordur. Serkon, güçlü Ar-Ge 

yapısıyla otomotiv endüstrisi için rekabetçi çözümler sunmaktadır.

Automotive industry is very technical and competitive and require quality, precision 
and material saving. Automotive interior, seat covers are special materials with 

plastic components and very thick and time to time they have to cut in multiplies. It 
is almost difficult to spread heavy rolls and  to cut with a friction that generates high 
temperature to move the knife into the hardest materials in such industry. Thanks to 
strong R&D Departmant, Serkon has competitive solutions for automotive industry.

Zengin Yazılım & Fonksiyonlar 
(Pastal Düzenleme Sayfası, Sanal 
akıllı bıçak, v.b.,)

Rich Software Features (Marker 
Edit Page)

  Özel seri kremayer dişli x ve y ekseni
 X and Y axis driven by Straight-Toothed 

Rack and Pinion 

SCAN ME
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MC30 – 50 
MC30 – 50  models are  designed for small scale 
production of woven, synthetic fiber, nonwoven 
fabric materials  up to 3 – 5 cm., compressed. 
The most well known industries are garments, 
upholstery, technical textile, auto upholstery and 
Interiors.

➤ Small scale production 
➤ Fast and flexible
➤ Low power consumption
➤ Low maintenance costs

MC30 – 50 modelleri, vakum altında 3 – 5 cm’ye 
kadar dokuma, sentetik fiber, dokumasız kumaş 
vb. gibi malzemelerin küçük ölçekli imalatı için 
tasarlanmıştır. En iyi bilinen endüstriler hazır 
giyim, döşemelik kumaş, otomotiv iç döşeme ve  
teknik tekstildir.

➤ Küçük ölçekli üretim
➤ Hızlı ve esnek
➤ Düşük güç tüketimi
➤ Düşük bakım maliyetleri

➤ Max cutting thickness 3-5 cm 
compressed [Marker height may vary 
depending on fabric type and gsm] 

➤ Cutting speed 80 m/min 
➤  Average power consumption approx. 5-7 kW  
➤ Standard cutting window 180 cm. 
➤  Available width 160 – 220 cm 
➤ Knife vibration @ 6000 rpm 
➤  Environment temperature from 10° to 40° C 
➤  Humidity from 30% to 80% without 

condensation 
➤  Voltage 380/400 V 3Ph 50/60 Hz. 
➤  Installed power 4 kW + 15 kW (Blower System) 

➤ Maksimum kesim yüksekliği 3 – 5 cm kompres 
vakum altında [Kumaş cinsine ve gramajına 
göre pastal yüksekliği değişiklik gösterebilir] 

➤ Kesim hızı 80 m / dak 
➤ Ortalama elektrik tüketimi 5-7 kW 
➤ Kesim penceresi 180 cm. 
➤ Kumaş kesim eni 160 - 220 cm 
➤ Z eksen motor devri 6000 rpm 
➤ Ortam sıcaklığı 10 ° - 40 ° C arası 
➤ Nem, yoğunlaşma olmadan % 30 -% 80  
➤ Gerilim - Frekans 380/400 V Trifaze 50/60 Hz. 
➤ Toplam kurulu güç 4 kW + 15 kW (Vakum Sistem) 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 

Covid-19’dan önce ve pandemi boyunca, Serkon tıbbi yüzeyi 
dokusuz, kumaş giysiler, kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) ve diğer 
yüzeyi dokusuz kumaşlar için senkronize kesimhaneler kurmuş ve 
kurmaya devam etmektedir.

Before covid-19 and during the pandemic period, Serkon 
provided complete lines for medical  nonwoven clothing, personal 
protective equipment (PPE) and other nonwoven related fabrics.

Bakım Sayfası / Maintenance Page

SCAN ME
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MC70 – 80 
MC70 – 80 models are  designed for large scale 
production of knit and woven materials  up to 7-8 
cm., compressed. The most well known industries 
are garments, upholstery.

➤ Large scale production 
➤ Economic, robust and flexible
➤ Low power consumption
➤ Low maintenance costs

MC70 – 80 modelleri, vakum altında 7-8 cm’ye 
kadar örgü ve dokuma kumaşların büyük ölçekli 
imalatı için tasarlanmıştır. En iyi bilinen endüstriler 
hazır giyim ve döşemeliktir.

➤ Yüksek adetli üretim 
➤ Ekonomik, sağlam ve esnek
➤ Düşük güç tüketimi
➤ Düşük bakım maliyetleri

➤ Max cutting thickness 7-8 cm compressed 
[Marker height may vary depending on 
fabric  type and gsm] 

➤ Cutting speed 80 m/min 
➤ Average power consumption approx. 6-8 kW  
➤ Standard cutting window 180 cm. 
➤ Available width 160 – 220 cm 
➤ Knife vibration @ 6000 rpm 
➤ Environment temperature from 10° to 40° C 
➤ Humidity from 30% to 80% without 

condensation 
➤ Voltage 380/400 V 3Ph 50/60 Hz. 
➤ Installed power 4 kW  + 15 kW (Blower 

System) 

➤ Maksimum kesim yüksekliği 7 – 8 cm kompres 
vakum altında [Kumaş cinsine ve gramajına 
göre pastal yüksekliği değişiklik gösterebilir] 

➤ Kesim hızı 80 m / dak 
➤ Ortalama elektrik tüketimi 6-8 kW 
➤ Kesim penceresi 180 cm. 
➤ Kumaş kesim eni 160 - 220 cm 
➤ Z eksen motor devri 6000 rpm 
➤ Ortam sıcaklığı 10 ° - 40 ° C arası 
➤ Nem, yoğunlaşma olmadan % 30 -% 80  
➤ Gerilim - Frekans 380/400 V Trifaze 50/60 Hz. 
➤ Toplam kurulu güç 4 kW + 15 kW

(Vakum Sistem) 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 

Kanepeler, ev tekstili, perdeler, döşemeler özel 
ürünler olup özel beceri ve özen gerektirir. Serkon, 
bu endüstri için eksiksiz çözümler sağlar.

Sofas, household linen curtains upholstery are special 
products which requines special skills and core. 
Serkon provides complate solution for this industry.

Kumaşa göre farklı kesim şekilleri  (Kelebek Kesim, 
Tek Yön Kesim, Saat ve Saatin Tersi Yön Kesim)

Different Cutting Options (Crosswise Cutting, One 
Way Cutting, Clockwise/Anticlockwise Cutting)

SCAN ME
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MN 1 MINI MASTER
MN1 Mini Master allows spreading of full range 
of available fabrics: from very delicate, thin, 
elastic and difficult to spread, to thick, heavy 
fabrics like denim. The machine is equipped 
with a cradle with belt feeding ,double solid 
PVC belt (not parallel stripes), which guarantees 
perfect and even grip throughout the fabric 
width. Electronically controlled “dancer bar” 
and encoder are available for “tension free” 
spreading. MN1 can spread not only fabric rolls, 
but also open width flat fold fabrics by using the 
flat folded tray with motorized spiral roller. MN1 
spreading machine is available in different max. 
Working widths ranging from 150-260 cm.

➤ Suitable for lightweight fabrics
➤ Cradle Feed
➤ Color touchscreen user friendly display
➤ Tension free spreading

MN1 Mini Master, çok hassas, likralı serimi zor 
kumaşlardan denim gibi kalın, ağır kumaşlara 
kadar mevcut tüm kumaşların serilmesine izin 
verir. Kumaş genişliği boyunca mükemmel ve eşit 
bir serim garanti eden, kumaş rulolarının kolay 
yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan yekpare 
bant besleme sistemine (Cradle Feed). sahiptir. 
Elektronik olarak kontrol edilen “dancer bar” ve 
“encoder” tansiyonsuz bir serim sağlar. MN1, 
sadece kumaş rulolarını değil, aynı zamanda 
açıcı motor sallama aparatı sayesinde sallama 
kumaşların seriminde de kullanılır. 150 – 260 cm 
arası farklı enlerde kumaşların tek bir operatörle 
serimi kesimhanelerin en zayıf halkası olan 
manuel serimi ortadan kaldırarak düşük üretim 
maliyetleri sağlar.

➤ 120 kg’ye kadar örme [likralı/likrasız], dokuma, 
denim kumaşlar
➤ Yekpare bant besleme sistemi (Cradle Feed)
➤ Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran
➤ Tansiyonsuz serim

➤ Max speed 100 m/min. 
➤ Available width 150 – 260 cm  
➤  Spreading height 250 mm maximum with 

cutting Unit / 220 mm maximum with zig 
zag spreading height / 200 mm maximum 
with tubular unit 

➤ Max capacity 120 Kg  
➤ Max roll diameter 45 cm 
➤ Voltage 220V monophase 50/60 Hz. 
➤ Installed power 2.5 kW 
➤ Standard attachments: Automatic cutting 

device, movable catcher 
➤ Optional attachments : Zigzag equipment, 

fixed catcher, flat folded  tray with motorized 
spiral roller, tubular unit, etc.,

➤ Maksimum hız 100 m / dak. 
➤ Kumaş eni 150 - 260 cm  
➤ Serim yüksekliği: 250 mm max kesim aparatı 

/ 220 mm max zikzak aparatı / 200 mm 
max tüp aparatı 

➤ Max kumaş ağırlığı 120 Kg 
➤ Max top çapı 45 cm 
➤ Gerilim 220V monofaze 50/60 Hz . 
➤ Toplam kurulu güç: 2,5 kW 
➤ Standart aparatlar: Otomatik kesim aparatı, 

hareketli kıstırıcı 
➤ Opsiyonel aparatlar: Zikzak aparatı, hareketli 

ve sabit kıstırıcı, motorlu sallama aparatı, tüp 
aparatı, v.b.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 

Likra oranı yüksek ve gergin sarılmış kumaş 
toplarının serim öncesi oluşan gerginliği ortadan 

kaldırarak sallama haline getirilmesi için 
tasarlanmıştır.

Applicable to both knit and woven material with 
high lycra ratio design to relax and bring the  tight 

wound roll materıal to flad folded form.

Açıcı motorlu sallama aparatı 
sayesinde düşük gramajlı 

kumaşlarda bile tansiyonsuz serim

Tension free spreading even on low 
gsm fabrics thanks to flat folded tray 

with motorized spiral roller

SCAN ME
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MN 2 MINI MASTER
MN2 Mini Master allows spreading of full range of 
available fabrics: from very delicate, thin, elastic and 
difficult to spread, to thick, heavy fabrics like denim. 
Thanks to the servo motor driven fabric and main 
motors,  It provides more precious and dynamic 
spreading. The machine is equipped with a cradle with 
belt feeding, double solid PVC belt (not parallel stripes), 
which guarantees perfect and even grip throughout the 
fabric width. Electronically controlled “dancer bar” and 
encoder are available for “tension free” spreading. The 
machine is equipped with user friendly Industrial PC 10.5” 
Touch Screen Display in where all marker information is 
available. Intelligent Reporting System is delivering hard 
data for analysing spreader activity and production. 
Graphical report is also included. Optionally allows 
operator to see the patterns through the projector.

MN2 Akıllı Serim, çok hassas, likralı serimi zor 
kumaşlardan denim gibi kalın, ağır kumaşlara 
kadar mevcut tüm kumaşların serilmesine izin 
verir. Servo motor tahrikli kumaş besleme ve ana 
hareket sistemi sayesinde daha hassas ve dinamik 
bir pastal serim sağlar. Kumaş genişliği boyunca 
mükemmel ve eşit bir serim garanti eden, kumaş 
rulolarının kolay yüklenmesini ve boşaltılmasını 
sağlayan yekpare bant besleme sistemine (Cradle 
Feed) sahiptir. Elektronik olarak kontrol edilen 
“dancer bar” ve “encoder” tansiyonsuz bir serim 
sağlar. Endüstriyel Dokunmatik PC sayesinde 
çalışma parametrelerinde rahat ve kolay ayar 
imkânı sağlar. Akıllı Raporlama Sistemi, serim 
faaliyetini ve üretimini analiz etmek için veriler 
sunar.

➤ 120 kiloya kadar her türlü kumaşın tansiyonsuz 
kenar hızalı kolay ve akıllı serimi
➤ Kullanıcı dostu 10.5” endüstriyel pc
➤ Servo motorlar
➤ Yekpare bant besleme sistemi (Cradle Feed)

➤ Intellıgent spreading of all kind of fabrics 
weighting up to 120 kgs (264 lbs) without tension 
and Edges are aligned perfectly
➤ Industrıal pc 10.5” touch screen dısplay
➤ Servo motors
➤ Cradle Feed

➤ Max speed 100 m/min. 
➤ Available width 150 – 260 cm  
➤ Spreading height 250 mm maximum with 

cutting Unit / 220 mm maximum with zig 
zag spreading / 200 mm maximum 
with tubular unit 

➤ Max capacity 120 Kg
➤ Max roll diameter 45 cm
➤ Voltage 400V 3PH 50/60 Hz. 
➤ Installed power 5 kW
➤ Standard attachments: Automatic cutting 

device, movable catcher 
➤ Optional attachments zigzag equipment, fixed 

catcher, flat folded tray with motorized spiral 
roller, tubular unit, etc.,

➤ Maksimum hız 100 m / dak. 
➤ Kumaş eni 150 - 260 cm  
➤ Serim yüksekliği: 250 mm max kesim aparatı 

/ 220 mm max zikzak aparatı ile / 200 mm 
max tüp aparatı 

➤ Max kumaş ağırlığı 120 Kg 
➤ Max top çapı 45 cm 
➤ Gerilim 400 V Trifaze 50/60 Hz 
➤ Toplam kurulu güç: 5 kW 
➤ Standart aparatlar: Otomatik kesim aparatı, 

hareketli kıstırıcı 
➤ Opsiyonel aparatlar: zikzak aparatı, hareketli 

ve sabit kıstırıcı, motorlu sallama aparatı, tüp 
aparatı,  v.b.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 

Motorlu Sallama Aparatı
Flat folded tray with motorized spiral roller

Kullanıcı dostu 10,5” Endüstriyel Dokunmatik PC
Industrial PC 10,5” Touch Screen Display

Ekrandaki Sarı renkli İşaret Ayırıcı ile ek 
noktalarını otomatik olarak hesaplayın

Automatic calculation of Add Points with 
Yellow Mark Separator on Display

Pastal Bilgisi
Marker information



MJ 1 MASTER JEAN
MJ1 MASTER JEANS designed for heavy fabrics, eg. 
jeans or other heavy textile fabrics. Automatic  machine 
equipped  with cradle-feed system with belts, direct-
drive driving system, operator platform and intuitive, 
easy to use color touchscreen. All four wheels of the 
spreading machine are driven. The machine is equipped 
with an automatic fabric edge alignment system. 
Tensionless spreading of fabrics assures perfect quality 
over the whole height of spread marker.  Automatic 
cutting of each spread layer. In standard configuration 
the machine is delivered with automatic end cutter 
and movable catcher to keep the end of fabric layers. 
Optionally available with a zig zag equipment fixed 
catcher, tray for flat-folded unit (spreading of fabric 
stored folded on a pallet), tubular unit and etc.,

➤ Suitable for heavyweight fabrics and nonwoven
➤ Cradle Feed (optional cradle extension for 70-110 cm 

roll diameter)
➤ Color touchscreen user friendly display
➤ Tension free spreading

MJ1 MASTER JEANS denim ve ağır tip kumaşların 
serilmesi için tasarlanmıştır. Makine yekpare 
bant besleme sistemi (Cradle Feed)
sayesinde 350 kg’a kadar olan top kumaşların 
tansiyonsuz bir şekilde serimini sağlar. Opsiyonel 
olarak sallama kumaşların da vagon aparatı 
yardımıyla serimini yapılabilmektedir. Makine, 
4x4 tahrik sistemi, operatör platformu ve 
kullanımı kolay dokunmatik renkli bir ekranla 
donatılmıştır. MJ1 serim makinesi farklı enlerde 
ağır kumaşların [150-260 cm] tansiyonsuz bir 
şekilde serimini sağlar.

➤ Ağır tip kumaşlar; denim, nonwoven için uygundur
➤ Yekpare bant besleme sistemi

(opsiyonel olarak 70-110 cm arası genişletilmiş 
sepet)

➤ Kullanıcı dostu dokunmatik renkli ekran
➤ Tansiyonsuz serim

ML1 MASTER  [KUMAŞ YÜKLEME VİNCİ - 350 KGS] 
Makine 350 kilogram maksimum ağırlıkta kumaş 
taşıma kapasitesine sahiptir. Maksimum Rulo Çapı 65 
cm’dir. Kumaş Eni: 150 - 260 cm arasıdır.

ÖZELLİKLER: 
➤ 1,1 kW Rediktörlü Motor 1500 Rpm 80 i60 
Allen-Bradley Sürücüsü 
➤ 2 Adet Limit Switch (yukarı ve aşağı) 
GERİLİM: 220 V monofaze 50/60 Hz 
TOPLAM KURULU GÜÇ: 1.1 kW
 

ML1 MASTER LIFT
[FABRIC LOADING DEVICE – 350 KGS]
The Device accommodates material up to 
260 cm wide with maximum weight of 350 
kilograms. Maximum Roll Diameter is 65 cm

SPECIFICATIONS: 
➤ 1.1 kW Motor with Gearbox 1500 Rpm 80 
i60Allen-Bradley Driver
➤ 2 Pieces Limit Switches (up & down) 
VOLTAGE: 220 V monophase 50/60 Hz 
INSTALLED POWER:  1.1 kW 

➤ Max speed 100 m/min. 
➤ Available width 150 – 260 cm  
➤ Spreading height 250 mm maximum with cutting 

Unit / 200 mm maximum with zig zag spreading 
/ 200 mm Maximum with tubular unit 

➤ Max capacity 350 Kg  
➤ Max roll diameter 65 cm 
➤ Voltage 220V monohase 50/60 Hz. 
➤ Installed power 5 kW 
➤ Standard attachments: Automatic cutting 

device, movable catcher 
➤ Optional attachments: Zigzag equipment, 

fixed catcher, tray for flat folded material up to 300 
kg, fabric loading device, tubular unit, 
antistatic brush (protection against 
electrostatic charge) etc.

➤ Maksimum hız 100 m / dak. 
➤ Kumaş eni 150 - 260 cm  
➤ Serim yüksekliği: 250 mm max kesim aparatı 

/ 200 mm max zikzak aparatı / 200 mm 
max tüp aparatı 

➤ Max kumaş ağırlığı 350 Kg 
➤ Max top çapı 65 cm 
➤ Gerilim 220V monofaze 50/60 Hz . 
➤ Toplam kurulu Güç: 5 kW 
➤ Standart aparatlar: Otomatik kesim aparatı, 

hareketli kıstırıcı 
➤ Opsiyonel aparatlar: Zikzak aparatı, hareketli 

ve sabit kıstırıcı, vagon tipi sallama aparatı, 
(300 kg) kumaş yükleme vinci, tüp aparatı, 
antistatik fırça (statik elektriğe karşı koruma) vb.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 
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ML 1 MASTER LIFT

SCAN ME
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MASTER LABEL [MB1] 
MASTER LABEL MB1 - The Labeller prints out 
and places a sticking label on each pattern of 
the marker on the upper ply of the lay directly 
on the fabric. The label contains the required 
information to make each piece easily identified 
after cutting for proper bundling. It is no longer 
needed to print out the marker with plotters, 
to place it on top of the fabric and cut it with 
CNC Cutters. Master Label runs on the top of 
the spreading table on special metallic side 
rails in order to work fully independently on the 
lay after spreading and before cutting, without 
affecting the total working process time. The 
labels are placed directly on the fabric and 
not on the plastic seal. They will not be able to 
move after cutting due to thermoheat printed 
sticky labels, even the  smallest ones and will be 
perfectly recognizable. It is interfaced with CAD 
system to collect all required marker data. It is 
possible to print on multiple rows, with different 
fonts, barcode. Laser point is available to set up 
the starting point. The machine is equipped with 
encoder along with servo motor to guarantee 
highest possible precision and accuracy. 

MASTER LABEL MB1 – Tam Otomatik Etiketleme 
Makinası aldığı etiket çıktısını pastal üzerindeki  
en son katın üzerine doğrudan yapıştırır. Etiket, 
kesimden sonra kalıpları doğru bir şekilde 
toplanabilmesi ve tanımlanabilmesi için gerekli tüm 
bilgileri içerir.
Plotter ile çıktı alıp pastala yerleştirmeye gerek 
kalmadan, kumaşın üzerine etiket yerleştirildikten 
sonra pastal doğrudan CNC Cutter ile kesilmeye 
hazır duruma gelir. Master Label Etiket makinası, 
serim masasının üzerine yerleştirilen özel bir 
raydan kayarak bağımsız bir şekilde serim sonrası 
ile kesim öncesindeki ara süreçte çalışarak üretim 
sürecinde tasarruf sağlar.  Etiketler poly filme 
değil doğrudan kumaşa yapıştırılır. Etiketler küçük 
olduğu kadar tanımlanması oldukça kolay olup 
termal kâğıda çıktı alındığı için kesimden sonra 
silinme gibi bir durumla karşılaşılmaz. CAD sistemi 
ara yüzünde bütün gerekli pastal bilgileri yer alır. 
Barkod dahil farklı yazı fontlarıyla, birden çok satıra 
yazdırmak mümkündür. Yaklaşık olarak 100 etiket 
sadece 3 dk. içinde yerleştirilip lazer işaret imleci 
başlangıç noktasına kurulabilir. Makina encoder 
ve servo motorlarla donatılmış olup en yüksek ve 
hassasiyetle çalışmayı garanti eder.

➤ Max speed 20 m/min. 
➤ Width available 150 – 260 cm 
➤ Lay thickness 100-200 mm  
➤ Voltage 220V monophaze 50/60 Hz. 
➤ Installed power 1.5 kW

➤ Maksimum hız 20 m/dak. 
➤ Kumaş eni 150 – 260 cm 
➤ Serim yüksekliği 100-200 mm
➤ Gerilim 220V monofaze 50/60 Hz. 
➤ Toplam kurulu güç 1.5 kW

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECS 

➤ Compatible with any spreading line
➤ Avoid time and paper wastage

➤ Her türlü serim hattı ile uyumlu
➤ Zamandan ve kağıttan tasarruf

SCAN ME

All-in-one endüstriyel PC
All-in-one industrial panel PC



Kullanıcı arayüzünü firmanızın 
ihtiyaçlarına uygun tasarlayabilir 
ve ERP sistemleri ile entegre 
çalışabilirsiniz.

Personel kimlik kartı veya 
kullanıcı kodu ile sisteme 

anında giriş yapabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı ve çevrimdışı 
çalışma kabiliyeti ile güçlendirilmiş 
mini ölçüm bilgisayarınız ile, tüm 
fabrikalarınızda gerçekleşen 
operasyonları saniyeler seviyesinde 
izleyebilirsiniz.

Makinadan sinyali 
otomatik olarak alarak 
sayma ve çalışma zamanı 
ölçümünde tam otomasyon 
sağlayabilirsiniz. Brüt ve net 
çalışma zamanı otomasyonel 
olarak ölçebilirsiniz.

Design user interface in line with the 
requirements of your company and 
work integrated with ERP systems.

Instantly log into the system 
with ID card or user code.

With your mini measuring computer 
powered by wireless connection and 
offline operation capability, monitor 
the operations in all your factories in 
seconds.

Provide full automation in 
counting and machining time 
measurement by 
automatically recieving the signal 
from the machine. Automatically 
gross and net machining time 
can be calculated.
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