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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Useful working width 350 ÷ 1400 mm Air pressure 6÷8 Bar 

Mechanical speed 100 m/min MAX Dimension WxLxH 2610 x 5840 x 4330*

Voltage 380 V / 50-60 Hz 3P + GND Weight 4000 kg*

Installed Power 20 kW Material S.S AISI 304

Water consumption 15 m3/h

The data in the table are indicative and not binding. Ferraro spa reserves the right to modify it without notice.
* In case of fabrics in width 2400 mm



X-PRESS  2T/4T
X-PRESS 4T è la nuova linea FERRARO per la spremitura dei tessuti in maglia tubolare provenienti dalla fase di tintura. Realizzata 
interamente in acciaio inossidabile, è stata studiata e realizzata per soddisfare le necessità di processi a basso impatto energetico.

È composta da uno svolgitore automatico, un sistema di AIR BALLOONING, un primo foulard di spremitura, J BOX (opzionale su richiesta), 
una vasca di impregnazione all’interno della quale si trova un secondo foulard di spremitura, un allargatore magnetico Ferraro ed in� ne  un 
sistema di faldatura in uscita. La linea è disponibile anche con singolo foulard di spremitura nella versione X-PRESS 2T.

X-PRESS 4T is the new FERRARO line for squeezing tubular knitted fabrics from the dyeing phase.
Entirely made of stainless steel, it has been designed and built to meet the needs of low energy impact 

processes. Composed of an automatic rope unwinder, an AIR BALLOONING system, a � rst squeezing padder, 
J BOX (optional on request) and then to the impregnation tank with a second squeezing padder, and 
through the patented Ferraro magnetic stretcher before reaching a folding system output.
The line is also available with a single squeezing pad in the X-PRESS 2T version.

X-PRESS 4T es la nueva línea FERRARO para exprimir tejidos 
tubulares de punto de la fase de tintura. Fabricado íntegramente en 

acero inoxidable, ha sido diseñado y construido para satisfacer las 
necesidades de los procesos de impacto de baja energía.
Compuesto por un destorcedor  automático de cuerda, un 
sistema AIR BALLOONING, un primer exprimidor, J BOX 
(opcional bajo pedido) y luego al tanque de impregnación con 
un segundo exprimidor, y mediante el ensanchador magnético 
patentado Ferraro antes de llegar a una salida del sistema 
de plegado. La línea también está disponible con una sola 
almohadilla exprimidora en la versión X-PRESS 2T.

X-PRESS 4T é a nova linha FERRARO para 
espremer malhas tubulares desde a fase de 

tingimento.
Fabricado inteiramente em aço inoxidável, 
foi projetado e construído para atender às 
necessidades dos processos de baixo impacto 
energético.
Composto por um destorcedor 
automático de corda, um sistema 
AIR BALLOONING, um primeiro 
espremedor, J BOX (opcional a 
pedido) e depois para o tanque de 
impregnação com um segundo 
espremedor, e por meio de um 
alargador magnético patenteado 
Ferraro antes de chegar a uma saída 
por sistema de dobragem � nal.
A linha também está disponível com 
um único espremedor na versão 
X-PRESS 2T.

Il cuore della X PRESS è rappresentato dai suoi cilindri di spremitura rivestiti in una mescola di 
gomma speciale studiata da Ferraro denominata FERGUM. I due cilindri hanno due diversi 
gradi di durezza, il primo più duro ed il secondo più morbido, per garantire una percentuale 

differente di “pick up “appropriato alla tipologia di prodotto utilizzato durante il processo. La pressio-
ne di spremitura viene regolata dall’operatore attraverso il pannello operatore touch screen.

The heart of the X PRESS is represented by its squeezing padders coated in a special rubber 
compound designed by Ferraro called FERGUM. The two cylinders have two different Shore 
degrees of hardness, the � rst harder and the second softer, to ensure a different percentage of 

“pick up” appropriate to the type of product used during the process. The squeezing pressure is 
adjusted by the operator through the touch screen operator panel.

El corazón de la X PRESS está representado por sus cilindros exprimidores recubiertos con un 
compuesto de caucho especial pensado por Ferraro llamado FERGUM. Los dos cilindros tienen 
dos grados diferentes de dureza, el primero más duro y el segundo más blando, para asegurar 

un porcentaje diferente de “recogida” apropiado al tipo de producto quìmico utilizado durante el pro-
ceso. El operador ajusta la presión de apriete a través del panel del operador con pantalla táctil.

O coração do X PRESS é representado por seus cilindros compressores revestidos com um 
composto de borracha especial projetado por Ferraro chamado FERGUM. Os dois cilindros 
possuem dois diferentes graus de dureza, o primeiro mais duro e o segundo meno, para garantir 

um percentual de “pega” diferente, adequado ao tipo de produto quìmico utilizado durante o processo. 
A pressão de compressão é ajustada pelo operador através do painel do operador com tela de toque.

Il pannello touch screen operatore permette di controllare tutti i dati di lavoro, veloci-
tà, posizione allargatori, pressione di spremitura dei cilindri, livello delle vasche di 

impregnazione, velocità della tavola rotante.
X-PRESS è fornita con due pannelli operatore posizionati anteriormente e posteriormente.

The operator touch screen panel allows you to control all the working data, speed, 
spreaders position, squeezing pressure of the cylinders, level of the impregnation 

tanks, speed of the rotating table.
X-PRESS is supplied with two operator panels positioned front and rear.

El panel de pantalla táctil del operador le permite controlar todos los datos de tra-
bajo, velocidad, posición de los ensanchdores, presión de apriete de los cilindros, 

nivel de los tanques de impregnación, velocidad de la mesa giratoria.
X-PRESS se suministra con dos paneles de operador colocados en la parte delantera y 
trasera.

O painel touch screen do operador permite controlar todos os dados de trabalho, 
velocidade, posição dos alargadores, pressão de compressão dos cilindros, nível 

dos tanques de impregnação, velocidade da mesa giratória.
X-PRESS é fornecido com dois painéis de operação posicionados na frente e atrás.

X-PRESS 4T is the new FERRARO line for squeezing tubular knitted fabrics from the dyeing phase.
Entirely made of stainless steel, it has been designed and built to meet the needs of low energy impact 

processes. Composed of an automatic rope unwinder, an AIR BALLOONING system, a � rst squeezing padder, 
J BOX (optional on request) and then to the impregnation tank with a second squeezing padder, and 
through the patented Ferraro magnetic stretcher before reaching a folding system output.
The line is also available with a single squeezing pad in the X-PRESS 2T version.

X-PRESS 4T es la nueva línea FERRARO para exprimir tejidos 
tubulares de punto de la fase de tintura. Fabricado íntegramente en 

acero inoxidable, ha sido diseñado y construido para satisfacer las 
necesidades de los procesos de impacto de baja energía.
Compuesto por un destorcedor  automático de cuerda, un 
sistema AIR BALLOONING, un primer exprimidor, J BOX 
(opcional bajo pedido) y luego al tanque de impregnación con 
un segundo exprimidor, y mediante el ensanchador magnético 
patentado Ferraro antes de llegar a una salida del sistema 
de plegado. La línea también está disponible con una sola 
almohadilla exprimidora en la versión X-PRESS 2T.

X-PRESS 4T é a nova linha FERRARO para 
espremer malhas tubulares desde a fase de 

Fabricado inteiramente em aço inoxidável, 
foi projetado e construído para atender às 
necessidades dos processos de baixo impacto 

Composto por um destorcedor 
automático de corda, um sistema 
AIR BALLOONING, um primeiro 
espremedor, J BOX (opcional a 
pedido) e depois para o tanque de 
impregnação com um segundo 
espremedor, e por meio de um 
alargador magnético patenteado 
Ferraro antes de chegar a uma saída 
por sistema de dobragem � nal.
A linha também está disponível com 
um único espremedor na versão 

Svolgitore automatico della corda montato su una struttura tubolare in acciaio 
inossidabile di facile accesso attraverso una scala integrata nella macchina per 

una incorsatura agevole con limitate tensioni del tessuto. Il sistema di svolgimento è 
comandato da un motore asincrono tre fasi gestito da inverter.

Automatic rope detwister mounted on a tubular structure in stainless steel that is 
easily accessible through a ladder integrated into the machine for easy drawing-in 

and low fabric tension. The unwinding system is controlled by a three-phase asyn-
chronous motor managed by an inverter.

Destorcedor automático de cuerda montado sobre una estructura tubular 
de acero inoxidable de fácil acceso a través de una escalera integrada en 

la máquina para facilitar la entrada del tejido en la maquina con tensión muy 
limitada. El sistema de destorciamiento está controlado por un motor asín-

crono trifásico gestionado por un inversor.

Detorcedor de corda automático montado em estrutura tubular de 
aço inoxidável com fácil acesso através de escada integrada na 

máquina para facilitar a entrada do tecido na máquina com tensão 
muito limitada. O sistema de destorção é controlado por um motor 
assíncrono trifásico gerenciado por um inversor.


