ZOJE ZJ-B9500-13-02 SET
2-igelni, 4-nitni
industrijski overlock stroj

ZOJE ZJ-B9500-13-02 SET

Namen, vrste materiala:
Število sukancev:
Vrsta transporterja:
Samodejni odrez sukanca:

ZOJE ZJ-B9500-13-PD3-02 SET

ZJ-B9500-13-02

ZJ-B9500-13-PD3-02

TANKI - SREDNJI

TANKI - SREDNJI

4

4

STANDARD

STANDARD

-

Avtomatski dvig šivalne tačke:

NOŽNI

Višina dviga tačke:

6.0 MM

6.0 MM

Pozicija šivalne igle (gor/dol):
Potreba zraka (kompresorja):

NE

Vgrajeni AC servo motor:
Moč motorja in napetost:

550W, 220V

550W, 220V

Vrsta mazanja stroja:

CENTRALNO

CENTRALNO

Razmak med iglama:

2.0 MM

2.0 MM

Širina vboda (skupaj 8 mm):

6.0 MM

6.0 MM

7.000 VBOD/MIN

7.000 VBOD/MIN

Sistem igel:

B-27

B-27

Vrsta mize:

PREMIUM

PREMIUM

Miza mere:

105 x 50 CM

105 x 50 CM

Led luč:

Maksimalna hitrost:

Stojalo:

Kessler Nemčija

Debelina sukanca:

#80-#180

Izdelava ozkega gostega šiva:

DA (opcija)

Kessler Nemčija

#80-#180
NE
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2-IGELNI, 4-NITNI

Overlock v eni funkciji odreže, obšije in zašije

AVTOMATSKI ODREZ SUKANCA
Samodejni odrez sukanca*

AVTOMATSKI DVIG TAČKE

Dvig šivalne tačke je lahko nožni ali avtomatski*

AVTOMATSKO MAZANJE
Samodejno mazanje celega stroja

EKRAN ZA NASTAVITEV STROJA
Enostaven ekran za nastavljanje 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
Opomba:
* odvisno od modela overlock stroja

Najnovejši industrijski overlock iz družine ZOJE serije 9500.
2-igelni, 4-nitni overlock stroj za lahke in srednje debele materiale, opremljen z
energijsko varčnim AC servo motorjem vgrajenim v glavo stroja in z avtomatsko
pozicijo igle (možnost nastavitve položaja igle pri vstavljanju, gor/dol). Opcija
mehatronik ponuja vse e enem (integrirani servo motor, stikalo in kontrolna enota v
glavi overlock stroja).
AC servo motor privarčuje do 70% energije v primerjavi z običajnimi elektronskimi
motorji ali motorji s sklopko. Stroj ima izredno tiho delovanje brez odvečnih vibracij.
Standardno opremljen z LED svetilko za osvetlitev delovne površine.
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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).

4-NITNI OVERLOCK ŠIV
4-nitni overlock šiv je sestavljen iz štirih sukancev.
Namenjen je sestavljanju. ŠTa šiv je najbolj standardni v
tekstilni industriji, najbolj se ga uporablja pri sestavljanju pletiv, elastičnih materialov, jersez-ja, itd.

Zastopa in prodaja področje Slovenije
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