
3 iğne zincir dikiş ,conta , arka orta , bacak arası ve yan dikiş gibi kot 
operasyonları ile üst üste bindirilmiş dikişler için özel olarak üretilmiştir.

Üretim Avantajları:
Otomasyonda tam yağlı 5000 devir orijinal SEIKO kot kollusu kullanılmıştır
Çektirme sistemi ve dikiş kafası birlikte çalışarak mükemmel kumaş besleme 
senkronizasyonu sağlar . Bu senkronizasyon sayesinde marullanma , dikiş 
atlaması , dikiş boyu dengesizliklerinin önüne geçilir.
Kalınlık Algılayıcı sensör , çalışma esnasında dikiş boyunca baskı ayağı 
basıncını otomatik olarak ayarlar bu sayede dikiş atlama ve dikiş büyüme ve 
küçülme gibi sorunların önüne geçer
Otomatik dinamik hız kontrolü ile kalın yerlerde hız otomatik olarak düşer . 
İğne kırılması , dikiş dengesizlikleri , marullanma gibi problemleri önleyici bu 
teknoloji ile tamir oranlarınızı minimuma indirebilirsiniz.
Baskı ayağı yanında pozisyonlanmış otomatik baskı ayağı destek mekanizması 
mevcut dikiş boyunu korur , hatasız dikiş alınmasına yardımcı olur
Fotosel tarafından kontrol edilen otomatik ve pnömatik zincir kesici ile ipliği 
keserek ekstra bir operatörü ortadan kaldırabilirsiniz .
Pnömatik ayak kaldırma ve puller kaldırıcı mevcuttur.
Sip ITALY ‘ nin tüm otomasyon sistemlerinde Efka Motor teknolojisi 
kullanılmıştır .
Efka Vario kontrol paneli ile dikiş genişliği ve parametler kolayca değiştirilebilir.
İğne bağı seti gibi yedek parçalar Brother Industries tarafından üretilir. Tüm Sip 
ITALY ürünleri fabrikalardaki işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla dünyanın 
her yerinde kolaylıkla bulunabilen yedek parçalar ile donatılmıştır.
SEIKO dikiş kafası ile Brother 928 kollu makinesinin iğne bağı seti aynıdır.
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Teknik Özellikler Veriler

Kullanılan Dikiş Kafası SEIKO JAPAN Orijinal Kot Kollu Makinesi

Maks. Dikiş Devri 5000 rpm

Dikiş Uzunluğu 1-4,5 mm

Standart İğne Aralığı 6.4 mm = ¼ ‘’

Baskı Ayağı Kaldırma Pnömatik

Motor EFKA Germany

Güç Desteği 0,6 kW – 220 Volt , Mono faze 50/60 Hz

Hava Tüketimi 0,3 lt 5,5 bar basınç

Boyut ve Ağırlık 96 x 73 x 140 cm – 140 kg 

Conta Dikişi 200 – 300 pantolon / saat

Arka Orta 250 – 350 pantolon / saat

İç Dikiş Kollu 150 - 200 pantolon / saat

Dış Dikiş Kollu 110 – 140 pantolon / saat

Üretim Verileri


