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Since its introduction in the 90’s, the Pai Lung’s 
full jacquard machine has established a reputa-
tion for the highest performance standards; the 
presentation of the new generation Knitel series 
PL-KSCJ increases Pai Lung leading position in this 
quintessential full jacquard system area.

Equipped with the new generation Piezo element 
control system, PL-KSCJ is able to reach three 
technical ways to fulfill the jacquard reque st, 
which ability overcomes the limit range in the 
general mechanical jacquard machine. Upon first 
glance, its efficiency makes reliable output. On 
closer inspection, its jacquard technological feats 
present full requested pattern design.

Pai Lung offers its design software Pandora opera-
tion in Windows. With multi-function in the entire 
display, it is easy to create complex pattern from 
this system, and converts the pattern design to the 
jacquard machine and pattern knits.

Applied with different yarns design, Pai Lung’s 
PL-KSCJ has the advantaged abilities in the situa-
tion of less preparation, quick pattern change for 
matching various demands from the market. It’s 
single color, multi-color jacquard structure, and 
intarsia-like performances are special in leisure 
ladies apparels, and home fashion application. 

Moreover, current elastic yarn plating on the fine 
gauge jacquard creates the fine touch upgraded 
value that can take people by surprise. The coarse 
gauge model PL-KSCJ/CG is suitable in wool 
man-made yarn by thickness structure design.

Imaging the benefit of nearly unlimited possibili-
ties from computer jacquard, and plus translucent 
visual effect. With certain parts changed, a com-
puter jacquard machine can simply be trans-
formed to fishnet jacquard knitting machine 
Fishnet (mesh) is combined by two different yarns 
Light weight and transparent character is perfectly
match with the requirement of ladies wear, also 
can be decoration purpose for home textiles.

90’lı yıllarda, Pai Lung’un tam jakarlı üretim yapabilen  
makinesinin piyasa ile tanışması sonucunda, pazarda 
yüksek performansı ile ünlendi.  Yeni nesil Knitel serisi 
PL-KSCJ ile de Pai Lung’un pazar liderliği pozisyonu 
perçinlenmiş oldu.

Yeni nesil piezo aktüatörlü kontrol sistemi ile PL-KSCJ 
modeli 3 yol teknikli   örme prensibine ulaşarak, 
mekanik jakar sistemi tarafından sınırlandırılmış olan 
desenlendirme limitini de ortadan kaldırmaktadır. 
Ayrıca, bu model makinenin etkinliği ve verimliliği 
güvenilir ürünler üretmenize yardımcı olur. Daha yakın-
dan incelendiğinde, bu makinenin sahip olduğu tekno-
lojik üstünlük sayesinde, arzu edilen deseni kumaşlara 
tam olarak yansıttığını rahatlıkla görebilirsiniz.

Pai Lung Microsoft işletim sistemi tabanlı çalışan 
Pandora yazılımını müşterilerine sunmaktadır. Çok 
fonksiyonlu ekranı sayesinde, karmaşık desenlerin 
oluşturulması, desen tasarımının makineye aktarılması 
da oldukça kolaydır.

Pai Lung’un PL-KSCJ model makinesinin sahip 
olduğu teknik avantajlarla, ön hazırlık işlemlerinin 
süresi en aza inecek, hızlı bir şekilde desen değiştirme-
si sayesinde  pazardan gelebilecek değişik taleplere 
hızlıca cevap verebilecektir. Örneğin; bu makineyle 
yapılacak olan tek renkli yada çok renkli jakar ve 

intersiya benzeri kumaşlar bayan giyim, ev tekstili uygu-
lamalarında kullanılabilmektedir. Bunun ötesinde, 
yüksek incelik değerinde yapılacak olan elastik iplikli 
vanize örmedeki performansı ile insanlara süpriz gibi 
gelecek üst seviye kalitede, yumuşak tuşeli ürünler elde 
edilebilir. PL-KSCJ/CG ile yün ya da sentetik ipliklerle 
daha kalın örme kumaşlar yapılabilmektedir.

Elektronik jakarlı örme yapan makinenin hemen 
hemen sayısız üretim  imkanlarının faydasını  hayal 
edebiliyor musunuz?  Örneğin transparan bir 
görünüm. Gerekli parçaların değişimi ile elektronik 
jakarlı, örme makinesi kolaylıkla balık ağı, jakarlı örme 
makinesi haline dönüşebilir. Balık ağı (meş) örme 
kumaş; iki iplik kombinasyonundan doğan, hafif 
olması ve transparan yapısı sayesinde kadın konfeksy-
ionu ve dekoratif ev konfeksiyonu ürünleri için eşi 
bulunmaz bir ürün olacaktır.
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31”~34”

35”~40”

XTF Y R Z1

2035 2370 1682 2005

2177 2531 1762 2005

Z2

3457.3

3457.3

E1

3564

3724

E2

3345

4060

Production Üretim miktarı

Çap
Dia. R.P.M. Yarn Width Gauge.

İncelikhız İplik Ağırlık(g/m )2
Weight

En

34” 28G16 COTTON 30/1 Ne  186 75”

24” 28G12 POLYESTER 75D/72F SD DTY
SPANDEX 20D 102 56”

PL-KSCJ

PL-KSCJ

24” 24G15
POLYESTER 75D/72F SD DTY

NYLON 140D/96F SD DTY
SPANDEX 40D

180 71”PL-KSECJ

30” 36G13.3 POLYESTER 50D/72F SD DTY
POLYESTER 100D/72F SD DTY 165 65”PL-KSECJ

34” 28G14 POLYESTER 50D/72F SD DTY
POLYESTER 150D/144F SD 150 72”PL-KSEPCJ

30” 36G13 POLYESTER 20D/24F SD DTY
POLYESTER 100D/96F SD DTY 124 71”PL-KSEPCJ

E1

E2

X

Z2

Z1Feeder No.  Sistem Sayısı

Above specification may be
changed without notice.

Investigating management 
software does not include
factory layout.

Yukarıdaki değerler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetim inceleme yazılımı 
fabrika düzenlemesini içermez.
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