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Luck ST-016 Brother RH 9820 Serisi Gözlü ilik makinesi için tasarlanmış 
olup pantolon patlet gözlü ilik proseslerinde işaretleme ve tek tek el ile 
besleme ile kıyaslandığında %60 ve üzerinde zaman verimliliği 
sağlamaktadır. Her iki ST 016 indexer sisteminde sadece tek operator ile 
ciddi üretim verimliliği sunar.

Önemli Teknik Özellikler:
2500 rpm dikiş hızı ile yüksek verimlilik
+25 ve – 25 dereceler arasında her bir gözlü ilik için farklı açı değeri 
imkanı
Gözlü ilikler arası mesafe ayarı ile her biri farklı aralıkta gözlü ilik 
açabilme
10 mm -16 mm arasında ilik aralıkları seçimi
Kısa ve uzun patletler için programlanabilir çalışma aralıkları
Patlet üzerinde istenilen ilik sırasından başlayabilme
Tek hareket ile normal gözlü ilik moduna dönüş
Acil stop gerektiğinde dikiş programını etkilemeden dikiş 
tamamlayabilme.
Kolaylıkla dikiş açıları ve mesafeleri değiştirilebilmektedir.

Luck ST-016 is designed for the Brother RH 9820 Series Eyelet buttonhole 
machine and provides a time efficiency of 60% or more when compared to 
marking and manual feeding one by one in trouser pop buttonhole 
processes. Two Luck ST-016 and one operatör icrease your productivity to 
highest level.

Tecnichal Advantages:
2500 rpm sewing speed
Possibility of different angle values for each eyelet between +25 and 
-25 degrees
With the distance adjustment between the eyelets, each eyelet can 
be made in a different range.
Selection of buttonhole intervals between 10 mm -16 mm
Programmable working intervals for short and long blasts
Ability to start sewing from the desired buttonhole position on the 
trousers fly
Converting to normal eyelet buttonhole machine with one touch
When an emergency stop is required, sewing can be completed 
withoutaffecting the sewing programs
Easy sewing buttonhole angles and distance settings
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Dikiş Sıklığı Zigzag Genişliği Klamp Kalkış Yüksekliği Dikiş Boyu Punteriz Uzunluğu Maks. Dikiş Devri

0.5-2.0mm 1.5-5.0mm 12-16mm 5-50mm 0-20mm 2,500sti/min
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