ZJ-A8000
1-igelni avtomatski industrijski šivalni stroj

ZOJE ZJ-A8000-D4-TP-02 SET

Namen, vrste materiala:

ZOJE ZJ-A8000-5-D5-TP-02 LMH SET

TANKI - DEBELI

MEDIUM - ZELO DEBELI

FINI

GROBI

STANDARD

STANDARD

13.0 mm

13.0 mm

Moč motorja in napetost:

550W, 220V

550W, 220V

Vrsta mazanja stroja:

CENTRALNO

CENTRALNO

FINA

GROBA

5.0 MM

5.0 MM

4.000 VBOD/MIN

3.500 VBOD/MIN

Sistem igel:

135x5, 134

135x5, 134

Vrsta mize:

PREMIUM

PREMIUM

Miza mere:

105 x 50 CM

105 x 50 CM

Vrsta vbodne plošče, tačka, transporter:
Vrsta transporterja:
Samodejni odrez sukanca:
Avtomatski dvig šivalne tačke:
Avtomatsko zatrjevanje:
Čistilec nitke:
Vgrajeni AC servo motor:

Vzmet za napetost sukanca :
Led luč:
Maksimalna dolžina vboda:
Maksimalna hitrost:

Stojalo:
Debelina sukanca:

Kessler Nemčija

#60-#150

Kessler Nemčija

#30-#120
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POLNO AVTOMATSKI

Šivalni stroj deluje kot pravi šivalni avtomat

AVTOMATSKI ODREZ SUKANCA
Samodejni odrez sukanca

AVTOMATSKI DVIG TAČKE

Dvig šivalne tačke je lahko kolenski ali samodejni

AVTOMATSKO ZATRJEVANJE ŠIVA
Več vrst zatrjevanja šiva

VELIKI EKRAN NA DOTIK
Enostavna nastavitev šivalnega stroja

SERVO MOTOR 550W, 220V

Vgrajeni motor v glavo stroja privarčuje 70%
energije
PREMIUM MIZA & STOJALO
Brezova miza z merami 105 x 50 cm, odporna proti
vlagi, anti-vibracijska in stojalo Kessler Nemčija
Šivalni stroj Zoje ZJ-A8000-4 je serijsko opremljen z avtomatičnem odrezom sukanca, pozicijo šivalne
igle (igla se vedno ustavi v materialu in zagotavlja, da ste vseskozi v stiku s šivom), avtomatičnem
zatrjevanjem šiva, z možnostjo programiranja števila vbodov zatrjevanja in programiranja števila vbodov
pri šivanju. Enkran na dotik omogoča enostavno nastavitev šivalne hitrosti stroja, vklop/izklop zatrjevanje
šiva, šivalni stroj ima čistilec sukanca, kar pomeni, da je na zgornji šiv vedno popoln.
Šivalni stroj ima tudi samodejni dvig šivalne tačke, tako da je vašo delo lahko hitro in učinkovito. Stroj ima
že vgrajeno LED luč, kar zagotavlja odlično osvetljevanja delovne površine.

Zahvaljujoč integraciji vseh najpomembnejših elementov v glavo stroja, industrijski šivalni stroj Zoje
ZJ-A8000 deluje mirno in brez odvečnih vibracij. Servo motor AC je enofazni motor (220V), ki privarčuje do 70% električne energije v primerjavi s standarnimi električnimi motorji ali motorji s sklopko, kateri
imajo šivalni stroji starejšega letnika.
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PREMIUM STOJALO KESSLER Nemčija
Odlično, trpežno in univerzalno stojalo za industrijske
šivalne stroje. Set je sestavljen iz široke stopalke. Naša
stojala, ki jih ponujamo, v srebrni barvi RAL 9006, ki se
prilegajo našim stolom serije Ergolinia.
Ozka stopalka (30106PW) ni obvezna, naročite jo
posebej.

PREMIUM MIZA
Miza “Premium” je narejena iz brezove vezane plošče iz
30 slojev. Zgornja plošča je prevlečena s posebnim
laminatom (debelina 1 mm), s strukturo, primerno za
tekstilno industrijo, odporna proti udarcem, odrgninam
in drobljenjem. Stranice so zaščitene z ABS trakovi.
Izdelano na najnovejši generaciji digitalnih strojev garancija natančnosti obdelave. Ne vsebuje škodljivih
sestavin.
Velikost 105 x 55 x 4 cm (dolžina x širina x višina).

PREDAL
Izvlečni predal za šivalni pribor.
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