Druge funkcije

Samodejno vtikanje sukanca

HZL-F serije

Enostavna napeljava in priprava
vretenca s sukancem

Vstavljanje sukanca je preprosto in hitro.

Neodvisen motor navije sukanec
z vretenca. Priprava vretenca
je preprosta.

Nastavitev pritiska
tačke
Pritisk tačke lahko nastavljamo,
da zagotovimo kakovostnejše in bolj
natančno šivanje glede na različne
vrste tkanin.

Exceed serije

Dvojne luči LED

Naključni šivi

Luči LED osvetlijo površino
in zagotovijo boljše rokovanje
s tkanino in natančnejše šivanje
(samo model F600).

Model F700 bo za vašo
odejo naključno ustvaril
različno široke šive.
Tako bo vaša odeja
brez večjih težav pri
šivanju videti
edinstvena (samo
model F600).

Pestra izbira vnaprej določenih šivov
Široka paleta različnih variacij šivov vsebuje okrasne šive, šive za odeje in druge.

Hitra primerjava
šivalnih strojev
Široka površina

Vzorci za odeje

Opcijsko Opcijsko
Opcijsko

Ročica za dvig s kolenom

Šivalni vzorci (pisava)

Luči LED

Vzorci za podaljševanje

Naključni šivi

(Primer modela HZL-F600)

445 mm (širina) x 290 mm
(višina) x 210 mm (dolžina)

Dimenzije
Teža

9,8 kg (21,6 lbs)

Predstavitev drugih delov serije HZL-F
*Tačka za šivanje
odej
(transparentna)

*Tačka za šivanje
okrasnih vrvic

*Tačka za šivanje
odej (odprta)

*Kompenzacijska
tačka

*Tačka
za pritrjevanje

*Tačka za šivanje
biserov

(Št. dela 40080950)

(Št. dela 40080949)

(Št. dela 40080951)

(Št. dela 40080954)

(Št. dela 40080956)

(Št. dela 40080950)

Revolucija šivanja

kakovostnih šivov in specifikacij šivanja

*Plošča za ravno šivanje

*Tačka z vodilom

*Tačka za rolirano robljenje

*Tačka za šivanje gumbov

(Št. dela 40080968)

(Št. dela 40080952)

(Št. dela 40080958)

(Št. dela 40080969)

*Tačka za cikcak robljenje

*Tačka za šivanje okrasnih vrvic

*Tačka za šivanje zadrge

(Št. dela 40080957)

(Št. dela A9829-880-0A0)

(Št. dela 40080958)

Zahvaljujoče Jukijevi tehnologiji lahko serija EXCEED
omogoča čudovito šivanje odej!

NOVO Stopalka z opcijo rezanja/krajšanja sukanca

Odlična kakovost šiva

Možnost šivanja tankih ali debelih tkanin

Brez mečkanja blaga, tudi pri šivanju
zelo tankih tkanin.

Za profesionalne rezultate šivanja

Šivanje prostega gibanja
s stabilno napetostjo sukanca

HZL-F serije samodejno režejo sukanec igle
in vretenca s pritiskom na stopalko na
zadnjem delu stopalke. S to funkcijo se
lahko osredotočite na šivalni projekt in
samodejno prerežete sukanec.

Močan transport

Debelejši deli tkanine se šivajo
brez kakršnih težav.

HZL-F serije imajo močan transport zahvaljujoče se
posebnim jeklenim transportnim modulom in izboljšani
konstrukciji tačke. Debelejši material, kot je robljenje
jeansa, lahko šivamo brez vsakršnih težav!

Škatelni način drsenja – Industrijska tehnologija šivalnih strojev

Škatelni način
drsenja
Šivi so kakovostnejši, ker je
transportni sistem s tkanino
v stiku dlje časa.

Tkanina

Prav tako je mogoče
sukanec skrajšati
z gumbom na zunanjem
delu šivalnega stroja.

Da bi zagotovili najkakovostnejše šive, je Juki prevzel poseben (škatelni) način drsenja.
Navaden sistem hranjenja ima sistem ovalnega drsenja. Drsenje materiala na škatelni
način premika transporter z gibi v obliki štirikotnika. To preprečuje premikanje in krčenje
materiala. Natančen transportni sistem materiala zagotavlja vrhunsko kakovost šivov ne
glede na debelino tkanine.

Običajen sistem

Neposredna izbira vzorcev

Široka delovna
površina

Z uporabo edinstvene metode s senzorjem bodo
HZL-F serije zašile čudovite gumbnice ne glede
na material blaga in sloje.

Pogosteje uporabljene vzorce
lahko izberemo neposredno
na tipkovnici šivalnega stroja.

HZL-F serije imajo širšo površino
za položaj roke in širšo delovno
površino, ki zagotavlja udobnejše
in preprostejše šivanje daljših
projektov (F600 standard).

Industrijska kakovost gumbnic

*na voljo vam je 16 vrst različnih gumbnic

NOVO

Širino reza lahko
prilagodite vsaki
gumbnici!

Krpanje

Ročica za dvig
s kolenom
Ročico lahko preprosto dvigujemo
ali spuščamo s pomočjo kolena.
Tačko je z ročico mogoče
dvigniti za 12 mm
(F600/F400 standard).

Zdaj lahko nastavite tri
različne širine izreza
Širina reza

za gumbnice.

Cikcak šivanje

Dodatni pripomočki pri šivanju odej

Exceed Quilt & Pro Special
Hodeča tačka
(F600/F400 standard)

Tačka za pritisk za odejo
(F600/F400 standard)

Odprta tačka v obliki prsta
(F600 standard)

Tačka za krpanje
(F600 standard)

Tačka za robljenje
(F600 standard)

Exceed Quilt & Pro

Exceed Home Deco

