
8 Saatte 8000-12000 adet arası etiket dikim kapasitesi
Brother KE 430 Punteriz Dikiş Ünitesi
Ortalama etiket dikim süresi 3 saniye
Japon Akmaz, Saten ve Polyester etiketlerde mükemmel kesim kalitesi
özel tasanm sıcak kesim kafaları ile pürüzsüz ve net etiket kesimi
Her bir kesme ünitesi sıcaklığı dokunmatik ekrandan hassas olarak 
ayarlanabilir.
Kutuda biriktirme ve direk bedene dikim olarak iki ayrı çalışma modu
Programlanabilir makine ozellikleri istege gore 12 etiket adedine gore 
sipariş imkani
10mm ve 55 mm arasında etiket genişligi ayarlanabilir.
Özel tasarım etiket bollandırma ekipmanı ile mükemmel ve sorunsuz 
etiket beslemesi
6 ve 9 kafa olarak sipariş imkani
Kolay anlaşılır PLC otomat kullanıcı ekrani
Dikim sayacı ve dikiş adedi sipariş özelliği (100.000 etikete adet 
girilebilir)
220 V /50 Hz 2500 Watt Güç Beslemesi ile düşükk enerji tüiketimi
6 Bar Hava gereksinimi

Label sewing capacity between 8000-12000 pieces in 8 hours
Brother KE 430 Bartack Sewing Unit
Average label sewing time 3 seconds
Excellent cutting quality for Japanese Akmaz, Satin and
Polyester labels.
Smooth clear label cutting with specially designed hot cutting heads
The temperature of each cutting unit can be adjusted precisely on the 
touch screen.
Two different working modes as spooling in the box and sewing directly 
to the body.
Programmable machine features
Possibility to order according to the number of 12 labels on demand
Label width can be adjusted between 10mm and 55mm.
Specially designed label expansion system
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Luck ST-029 Konfeksiyon üretiminde fazla zaman alan ve üretimde 
karmaşaya yol açan etiket birleştirme ve dikim işlemine ekonomik, kolay ve 
verimli bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Üretimde etiket takibi, temiz etiket 
kesimi, farklı etiket türlerinin temiz kesimi ve birleştirilmesi işleminin yanı 
sıra basılı etiketlerin kaybolması dolayısı ile yaşanan zaman kaybına son 
verir. Etiketleri kutuda biriktirme ve direkt bedene dikim modları ile 
calışabilen Luck ST- 029 Tam Otomatik Etiket Otomatı üretim bandı 
verimliliğine katkı sağlarken etiket tasarrufu ile de üretim maliyetlerini 
düşürür. 

Luck ST-029 has been developed as an economical, easy and efficient 
solution to the label joining and sewing process, which takes a lot of time 
and causes confusion in the production of ready-made garments.


