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Kısaca flisi olarak da bilinen Non-woven kumaş bireysel 

nonwovenlardan ve bağlanmamış liflerden üretilmiş tekstil 

kumaşlarıdır. Buna karşın, mekanik olarak bağlanmış 

kumaşlar, örülmüş kumaşlar ve kroşetalı ürünler, 

filmlerden iplik ve membranıardan üretilmekte. Uluslara-

rası bağlamda Flisiler olarak da ifade edilen nonwoven 

kumaşlar aralıklı delme veya bıcok kesim gibi metotlarla 

mekanik olarak oIuşturulabilmekte Ki bu, özellikle teknik' 

tekstilierde araçların ömrü, ve çok sert lif yapiları ve 

entegre aramid veya cam liflerinde seri üretim için kritik bir 

faktördür. Standart malzemeler, ayırıcı olarak kullanilan ve 

aşınmaz bir araç olan lazer ışına tabi tutulduğunda 

herhangi bir problem sebebiyet vermezler. Eğer dengeli bir 

malzeme beslenmesi ve uzaklaştırilması ile güvenilir bir 

reprodüksiyon sağlarsa ve üretim işlemleri önemli 

derecede otomatikleştirilirse kesim sonucu gerçekten 

idealolur. Nonwoven malzemeler aşağıdaki alanlarda 

kullanilmakta: -Hqyen, -Tıp, -Fihreler, jeotekstiller, -Giyim 

endüstrisi,  

Tasarım ve süsleme sektörü, -Mobilya. Bu alanlarda, 

Eurolaser GmbH 800 mm'den 3,200 rnrn'ye kadar olan 

silindir genişliklerinde komple seriler sunmakta. 30 mm've 

kadar kalınlıklardaki non-woven malzemeler, herhangi bir 

problem olmadan üretilebilmekte. Kabartma 

prosedürlerinin gerçekleştirilmesi de mümkün. Lazer 

kesim sistemleri, otomatik malzeme besleme ve sarım 

üniteleri ile donatılabilmekte, malzemenin istenilen 

uzunlukta lazerin altında işlem görebilmesi için konveyör, 

sisteme entegre edilebilmekte. Modüler tasarım, hem 

endüstriyel hem de el işleme uygulamalarını basit bir 

şekilde vopobilrneyi mümkün kılmakta. Yonrım dönüşümü, 

100'den 400 walta kadar olan nispeten da düşük lazer 

gücü gereksinimi ve buna karşın şaşırtıcı derecede 

yüksek üretkenliği ile paha biçilmezdir. Eurolaser'in 

uygulama laboratuarı, müşterilerinin uygulamalarını 

ücretsiz olarak test etmekte olup, potansiyel üretim 

optimizasyonu için kalitatif ve kantitatif hesaplamalar 

gerçekleştirebilmekte.  

Non-woven fabric also abbreviated 

as fleece is a textile fabric ma de 

from individual nonwoven and non-

linked Đibres. In contrast to this, 

mechanically linked fa brics, knitted 

fabrics and crocheted goods are 

rnonuloctured from yarns and 

membranes from films. Fleeces, also 

known internationally as non-woven 

fabrics, can be formed mechanically 

by means of punching or knife cutting 

methods. Whereby, the life of the 

tools, especially in the case of 

technical textiles with their very hard 

fibre structures or integrated aramide 

or glass fibres, is often a critical as-

pect in serial production. Stan-  

dard materials behave without any problems when 

subjected to a laser beam, used as a separating, wear-

free tool. The cutting result is ideal if wellbalanced material 

feed and removal ensures reliable reproduction and the 

production processes can be automated to a large extent. 

Non-woven materials are used among others in the 

following sectors:  

Hygiene, -Medicine, -Filters, -Geotextiles, -Clothing 

industry, -Design and ornament sector, -Furniture. In this 

field, Eurolaser GmbH offers a complex series for roll 

formats from 800 mm up to 3,200 mm wide. Non-woven 

materials up to a thickness of 30 mm can be processed 

without any problems. Engraving procedures are also 

possible. Laser cutting systems can be equipped with 

automatic material feeding- and up winding units, as well 

as a conveyor for bringing in the material, up to any 

length, to be machined under the laser. The modular 

design allows very simple handling for both industrial and 

handcraft applications. The investment volume is 

straightforward because of the relatively Iow laser power 

of 100 to 400 watts and productivity surprisingly high. 

Eurolaser's applications laboratory will test their 

customers' applications free of charge and also calculate 

qualitative and quantitative statements for their potential 

production optimisation.  


