
Her türlü kumaşta ideal besleme yüksek verimlilik.
Dikiş bindirme miktarı operatör tarafından, ekran sayesinde kolayca 
ayarlanabilir.
Kullanıcı ekrandan tek tuşla kumaş cinsi seçilebilir ve isteğe göre 
program hazırlanabilir
Geliştirilmiş Çift Dişli Sistemli Kemer Kontrol Donanımı Tek operatörle 
aynı anda iki makinenin kullanılması sayesinde iş verimliliği arttırılabilir.
Otomatik istifleme sistemi
Tek operatör ile makine ile günlük ( 8 saat) kapasite; işin büyüklüğüne 
ve kalitesine bağlı olarak 3500 ile 4500 adet arası üretim kolay eğitim 
süresi, sadece 30 dakika.
15mm ile 30mm arasında etek kıvırma miktarı.
Step motorlar sayesinde etek esneme oranı ayarlanabilir.
Esnek kumaşlarda tünel dikişi olmadan mükemmel dikiş kalitesi
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Ideal feeding and high productivity in all types of fabrics.
The amount of seam overlapping can be easily adjustable by the
operator with the touch screen.
User can select the fabric type from the screen with one click and
program according to the request.
Two machines can be used at the same time by one operator
Capacity : per day (8 hours) with machine with additional operator;
And between 3500 and 4500 pieces depending on the quality
Fast user training, only 30 minutes
Bottom fabric hemming amount between 15mm and 30mm
Adjustable stretch rate
Excellent sewing quality without tunnel stitching on stretch fabrics

Luck ST 200 Etek Reçme Otomatı etek reçme otomasyonuna getirdiği 
devrim niteliğindeki verimliliği, üstün yamato dikiş kalitesi ile birleştirerek 
etek reçme üretim kalite standartlarınız yeniden belirler. Yamato VG 3721 
modeline göre tasarlanmış otomat ünitesi, dikiş eklerinde sorunsuz 
çalışma ,hassas sensör donanımları sayesinde mükemmel bir etek reçme 
operasyonu verimi sunar. İki makine de tek operatör ile verimlilik artışı 
sağlanırken, kolay öğrenilebilen makine kullanımı farklı operatörler ile de 
yüksek verim elde edilmesine olanak tanır.

Luck ST 200 Hemming Automat redefines your bottom heming production 
quality standards by combining the revolutionary efficiency it brings to 
hemming automation with superior yamato sewing quality.The automat 
unit designed according to the Yamato VG 3721 model offers trouble-free 
operation in the seam joints and an excellent hemming operation 
efficiency thanks to its sensitive sensor equipment. While productivity 
increase is achieved with a single operator on two machines, the use of the 
easy-to-learn machine allows high efficiency to be obtained with 
inexperience operators.

Model İğne İplik İğne Aralığı Dikiş Adım 
Boyu

Dikiş Besleme 
Oranı

Baskı Ayağı 
Kalkış Yüksekliği

İğne Mili 
Stroğu

Dikiş Devri Ek Özellikler

VG3721-8F
3(2) Needle 5(4) Thread Cylinder 
Bed Interlock Stitch Machine for 
Hemming with Left Hand Fabric 

Trimmer with Active Thread 
Control

3 (2) 5 (4) 4.8, 5.6, 6.4 (3.2, 4.0) 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 7.0 31.0 5500
With Left Hand Fabric 

Trimmer


