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Nova mola de tensão patenteada CM 

 

A MOLA DE TENSÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO 

 

A mola de tensão é formada por uma fina lâmina metálica curvada de modo a pressionar a linha da bobina na cobertura da caixa 

da bobina (ou cesta, no caso de uma caixa de bobina drop-in “KL”), exercendo assim pressão sobre a linha da bobina durante a 

costura. Essa tensão pode ser ajustada por meio de um parafuso de ajuste. 
 

Importante para a estabilidade da tensão é o ponto de contato entre a mola de tensão e a linha da bobina. Na execução de acordo 

com a tecnologia de ponta, esse ponto de contato fica localizado na borda da mola de tensão, na borda da lâmina que constitui a 

mola de tensão. 
 

A primeira desvantagem: a tensão apresenta oscilações durante a costura, já que ela depende muito das irregularidades da linha 

em si: ao puxar a linha com a mão, pode-se perceber a mola de tensão "arranhar" a linha. Esse efeito é muito mais evidente com 

certos tipos de linhas, como aquelas mais rústicas e de baixa qualidade, e é mais frustrante quando a costura requer uma baixa 

tensão da linha na bobina, pois isso causa irregularidades no fechamento dos pontos. Um segundo inconveniente: na troca do 

tipo de linha da bobina, a tensão gerada pela pressão da mola de tensão também muda.  
 

Consequentemente, em cada troca do tipo de linha da bobina é necessário reajustar a tensão. 

 
 

Uma outra desvantagem ocorre quando a linha encrespa, quando o operador a puxa para trás para removê-la da mola de tensão 

para trocar o tipo de linha na bobina, sendo que a bobina ainda não está vazia. 
 

   
 

A estabilidade da tensão da linha é muito importante para a regularidade e a qualidade geral da costura, essa é uma consequência 

direta da qualidade da caixa da bobina e da linha usada! A seguir está uma comparação entre uma caixa de bobina de alta 

qualidade e uma caixa da bobina de baixa qualidade (NÃO CM!): 
 

            
 

     1. Oscilação de tensão em uma cápsula de baixa qualidade               2. Oscilação de tensão em uma cápsula de alta qualidade 

        (CM ou equivalente) com mola de tensão pad rão 
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Nova mola de tensão patenteada CM 

 

A NOVA MOLA DE TENSÃO PATENTEADA CM 

PARA UMA TENSÃO AINDA MAIS CONSTANTE E MENOS SENSÍVEL AO TIPO DE LINHA NA BOBINA 

 
A CM idealizou e criou uma mola de tensão patenteada revolucionária, econômica e capaz de gerar uma tensão da linha na 

bobina mais estável (ou seja, com muito menos oscilações) durante a costura, pois ela não está sujeita às irregularidades da 

própria linha: ao puxar a linha com a mão, pode-se sentir que a tensão da linha é muito "suave". 

Uma segunda vantagem é ao trocar o tipo de linha na bobina, pois ocorre mínima ou nenhuma diferença na tensão. 

 

Portanto, a mudança de um tipo de linha na bobina para outra não exige novo ajuste da tensão. Uma outra vantagem ocorre 

quando a linha não encrespa mais, quando o operador a puxa para trás para removê-la da mola de tensão para trocar o tipo de 

linha na bobina, sendo que a bobina ainda não está vazia. 

 

Esses recursos são particularmente populares nas aplicações em que, geralmente, é necessário trocar o tipo de linha na bobina, 

como acontece em máquinas de acolchoar e bordadeiras, também nas máquinas de costura domésticas em oficinas de artesãos. 
 

A REVOLUÇÃO EM MOLA DE TENSÃO!!!! 
 

A tensão mais estável é obtida curvando-se para o lado de fora da extremidade da mola de tensão, de forma que o ponto de 

pressão não fique mais na borda da mola de tensão, mas no ponto tangente do raio dessa curvatura adicional. 

Além disso, as caixas de bobina e alojamentos da bobina com essa mola de tensão patenteada podem ser aplicadas em todos os 

tipos de máquinas de costura existentes, pois elas são totalmente intercambiáveis com as caixas de bobinas existentes. 
 

A CM está gradualmente substituindo a mola de tensão padrão de suas caixas de bobinas por essa mola de tensão 

patenteada inovadora, sem custo adicional a seus clientes!!! 

    
A seguir está uma comparação da caixa de bobina de alta qualidade, quando usar uma mola de tensão padrão ou a nova mola de 

tensão pateteada CM. 
 

            
 

3. Oscilação da tensão da linha na bobina com uma caixa de bobina de                  4. Oscilação da tensão da linha na bobina com uma caixa de bobina CM 
alta qualidade (CM ou equivalente) com a mola de tensão padrão                     montada com a nova mola de tensão patenteada 
 

 

Numero de Patente. MI2014A001430, etc. … 
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