
BROTHER DA 9280 

Traktör tipi baskı ayağı ile 
kalın kumaşlarda mükemmel 
dikiş kalitesi 
Dar silindir yataklı 
çift/üç iğne zincir 
dikiş kollu makinesi
Gömlekten kot kumaşına 
kadar geniş dikiş kabiliyeti 
çeşitliliği. 

11 mm 4,2 mm 4000 rpm

Çift zincir dikiş Besleme dişlisi Hafif materyal Orta materyal Kalın materyal Ekstra Kalın 
materyal

Dikiş genişliği Mak. Dikiş hızıAyak 
yüksekliğiMODEL

DA-9280

İğne Soğutucu
İğne soğutucu hazne içerisinde 
kullanılabilen silikon iplik yağı 
sayesinde kalın iplik ile yapılan 
uygulamalarda meydana gelebilecek 
iplik kopmalarını önler.

Zincir kesici
Opsiyonel zincir ipliği kesici ile 
makine verimliliği arttırılabilir.(9270 
için özel sabit iğne siperi ile birikte 
kullanılmalıdır.)

Geliştirilmiş 
makine ergonomisi

Mükemmel dikiş 
kalitesi
Düşük iplik tansiyonu ile 
mükemmel dikişler elde edilir 
ve esnek dikişler ile büzme 
problemi ortadan kaldırılarak 
mükemmel zincir dikişlere 
olanak tanınır.Hareket edebilir 
olarak dizayn edilmiş iğne 
siperi besleme mekanizması 
ile senkronize çalışarak  kalın 
kumaşlarda dikiş atlaması 
problemlerini herhangi bir 
ayar gerektirmeden önler. 

el

Dış çapı 171mm olan 
silindir makine yatağı 
ile operatöre inanılmaz 
çalışma kolaylığı sağlanır. 
Dikiş genişliği makine 
kasnağı çevrilirken basılı 
tutulan tuş ile kolayca ve 
basitçe değiştirilebilir.

Opsiyonel ekipmanlar

BROTHER DA 9270 

İnce materyallerde 
büzme problemi olmadan 
mükemmel dikişler 
Dar silindir yataklı 
çift/üç iğne zincir 
dikiş kollu makinesi
Gömlekten kot kumaşına 
kadar geniş dikiş kabiliyeti 
çeşitliliği. 

İğne Soğutucu
İğne soğutucu hazne içerisinde 
kullanılabilen silikon iplik yağı 
sayesinde kalın iplik ile yapılan 
uygulamalarda meydana 
gelebilecek iplik kopmalarını 
önler.

Zincir kesici
Opsiyonel  zincir ipliği kesici ile 
makine verimliliği arttırılabilir.
(9270 için özel sabit iğne siperi 
ile birikte kullanılmalıdır.)

Mükemmel dikiş kalitesi
Düşük iplik tansiyonu ile 
mükemmel dikişler elde edilir 
ve esnek dikişler ile büzme 
problemi ortadan kaldırılarak 
mükemmel zincir dikişlere 
olanak tanınır.Hareket edebilir 
olarak dizayn edilmiş iğne 
siperi besleme mekanizması 
ile senkronize çalışarak  kalın 
kumaşlarda dikiş atlaması 
problemlerini herhangi bir 
ayar gerektirmeden önler. 

10 mm

Hafif materyaller için 
3 mm / Orta matery-

aller için 3,5 mm 4000 rpm

Çift zincir dikiş Besleme dişlisi Hafif materyal Orta materyal Kalın materyal Ekstra Kalın materyal Dikiş genişliği Mak. Dikiş hızıAyak yüksekliğiMODEL

DA-9270

Geliştirilmiş 
makine ergonomisi
Dış çapı 171mm olan silindir 
makine yatağı ile operatöre 
inanılmaz çalışma kolaylığı 
sağlanır. Dikiş genişliği 
makine kasnağı çevrilirken 
basılı tutulan tuş ile kolayca 
ve basitçe değiştirilebilir.

Opsiyonel ekipmanlar

Özellikler: Özellikler:

web : www.brothertr.com  -  e mail : uguras@brothertr.com  Tel: 0212 495 00 00web : www.brothertr.com  -  e mail : uguras@brothertr.com  Tel: 0212 495 00 00 BROTHERBROTHER 1918

REFERANS NO:

-
REFERANS NO:

34A-B-C-D

3 İĞNE ZİNCİR DİKİȘ KOLLU MAKİNESİ 2 İĞNE ZİNCİR DİKİȘ KOLLU MAKİNESİ


