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Japon Yamato MG Serisi dikiș kalitesi ve dayanımı ile desteklenmiș ST-535 Kemer 
Otomatı , açılır kapanır kemer aparat sistemi sayesinde hem ekli hem de normal kemer 
takma operasyonlarında kullanılabilen , gelișmiș iğne ve dișli kumaș beslemesi ile kemer 
boyunda esneme ve marullanma problemi olmadan mükemmel kalitede kemer takma 
dikiși sunar. Üstün yamato tam yağlamalı makine donanımı ve Luck Dikiș Otomasyonu 
alt ve üst merdane çekici sistemi ile yüksek dikiș devirlerinde yıllarca sorunsuz çalıșabilir. 
Burunlu makine gövdesi ile tüm bedenlerde sorunsuz iș akıșı sağlarken kolay anlașılır 
Türkçe ekranı ile operatöre ciddi kullanım avantajları sunar. Kemer ucu için elektronik 
programlanabilir dikiș atlama (dikiș söktürme) özelliği ile ikinci bir kemer ișlemini 
ortadan kaldırırken iğne soğutucusu ile yüksek devirlerde mükemmel dikiș kalitesine 
olanak tanır.

Teknik Özellikler:
4000 d/dk dikiș hızı ile yüksek performans
Elektronik dikiș atlama
Kemer ucunu düzgün kesmesi için bıçak arkasında konumlandırılmıș
çekici merdane sistem
Kavisli kemer dikiși için tasarlanmıș alt ve üst kauçuk merdaneli çekici sistem
Tam yağlama sistemi sayesinde yüksek hızda çalıșma imkanı
70mm bıçak kesim aralığı
Ergonomik ince burun yapısı itibarıyla tüm bedenleri sorunsuz dikme imkanı sunar.
Lüper ünitesini açma-kapama mandalı sayesinde kolayca lüper ipi takma imkanı

With superior yamato fully lubricated Yamato MG 2004 sewing machine and Luck 
sewing automation’s upper and lowerroller puller system can work smoothly for years 
at high sewing speeds. Ergonomic machine small cylinder arm provides trouble-free 
work flow in all pants and skirt sizes, while its easy-to-understand Turkish-English 
display provides operator advantages. With the electronically programmable stitch 
skipping (stitch removal) feature for the waisband points, it eliminates a second belt 
process and allows excellent sewing quality at high speeds with needle cooler.

Technicial Specifications:
High Performance with 4000 Rpm
PLC Controlled programable skip stitching features for edge point of the 
waistband.
Well-reoriented puller system behind waisband cutter blade
Re-designed up and down puller system for curved waistband operations
Perfect sewing quality with high speed
70 mm knife distance
Smooth sewing with the machine arm ergonomics
Easy looper threading with looper on-off latch lever

Model İğne
Needle

İplik
Thread

İğne Aralığı
Needle Distance

Dikiş Adım Boyu
Stitch Lenght

Baskı Ayağı Yüksekliği
Presser Foot Height

İğne Mili Stroğu
Needle Bar Stroke

Maks. Dikiş Devri
Max.Sewing Speed

MG2004P
4 Igne 8 Iplık Igne Transportlu 

Zincir Dikis Kemer Takma 
Makinesi ve  (Plastik Cekici 

Sistemli)

4 8 4.8 - 50.8 2.1 - 6.4 9.0 32.0 4,000 (5,000)
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