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SET، RD STU، STUB، S BALL، SET RT SES، L BALL، J Ball، SIN، NYR، BPL

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany
Phone +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

انواع مختلف نوک
 Groz-Beckert نوک سوزن 

مناسب برای هر ماده

شرح نوک سوزن و نماد جهت نخ کردن:

نوک توپی سبک
برای انواع مدل کشباف، پارچه های بافته 

نخی و یا پارچه های مصنوعی.

نوک گرد، نوک توپی کوچک
استاندارد کوک زنجیره ای؛ برای 

پارچه های کشباف ظریف و حساس، 
میکرو فیبر، پارچه های بافته، دوخت 
دکمه، بافندگی و چرم نرم و ظریف 

)FST ۴۰۱ و ۴۰۶(

نوک گرد معمولی
استاندارد کوک زنجیری )FST ۳۰۱(؛ 

پارچه های بافته، چرم مصنوعی و 
پارچه های بافته رویه دار

نوک گرد تیز )حساس(
استاندارد کوک کور )FST ۱۰۱( برای 

کوک های کاماًل صاف در پارچه های 
ظریف و برای بافندگی شیفلی

به کارگیری:
بلوز، دامن های ظریف، شلوار، پرده پیراهن مردانه، شلوار، انواع لباس پیراهن مردانه، شلوار، انواع لباس تی شرت، لباس زیر، پلیورهای ظریف

سایر انواع نوک سوزن:
SI،M Ball ،B Ball ،SUK
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SKF، H Ball، U BALL، Y BALL

تصاویر ارائه شده در رابطه با محصوالت، جهت مقایسه ابعادی نبوده و صرفا به منظور کامل شدن توضیحات محصول در نظر گرفته شده است. در نتیجه هیچ ادعایی بابت منطبق بودن با اصل محصول از نظر ابعادی وجود ندارد. ® = عالمت تجاری ثبت شده برای گروه کمپانی Groz-Beckert. | © = حق نشر و 
تمامی حقوق مربوطه به ویژه حق نسخه برداری، توزیع و ترجمه با ذکر نام مرجع محفوظ می باشد. این نشریه و یا هر قسمتی از آن ممکن است با استفاده از سیستم های الکترونیکی در هر شکل و به هر وسیله ای تکثیر و یا ذخیره شده، پردازش، کپی و بدون رضایت کتبی از Groz-Beckert توزیع گردد.
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شرح نوک سوزن و نماد جهت نخ کردن:

نوک توپی ویژه
به کارگیری در بافندگی شیفلی برای 

ساختارهای باز کاال؛
ارگانزای نخی و یا مصنوعی.

نوک توپی ویژه
برای پارچه های کشباف با درصد 

االستان بال.

نوک توپی سنگین
برای پارچه های بسیار درشت با خاصیت 

االستیکی باال و باز
.

نوک توپی متوسط
برای پارچه های االستیکی یا کشباف 
درشت یا پارچه های دارای محتوای 

الستیک یا االستومر
.

سایر انواع نوک سوزن:
SI،M Ball ،B Ball ،SUK

به کارگیری:
پلیور، لباس توری، لباس زیر، بافت 

شیفلی
پلیور، ژاکت بافت گن، لباس های مخصوص ارتوپدی لباس توری، پرده، رومیزی و دستمال 

سفره


