
Brother Kafa Elektronik Çekicili Kollu Otomatı 3 iğne zincir dikiş  
928SPV kollu otomatı  ; conta , arka orta , bacak arası ve yan dikiş 
operasyonları için özel olarak dizayn edilmiştir. 

Üretim Avantajları:
Ayak arkasına pozisyonlandırılmış Efka Kontrol Panelinden komut alan 
elektronik çekici sistem ile kalın ya da ince kumaş fark etmeksizin elektronik 
çekicinin gücünü arttırıp azaltarak mükemmel dikiş kalitesi elde edebilir , dikiş 
problemlerinin önüne geçebilirsiniz.
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 .
Sip ITALY ‘ nin tüm otomasyon sistemlerinde Efka Motor teknolojisi 
kullanılmıştır .
 Efka Vario kontrol paneli ile dikiş genişliği ve parametler kolayca 
değiştirilebilir.
Sip ITALY nin tüm otomatlarında olduğu gibi 928A SPV kollu otomatının da 
bütün yedek parçalarına kolaylıkla ulaşılabilir ve ekonomiktir.

SIP ITALY FOA-928A-SIP

BROTHER KAFA ELEKTRONİK ÇEKİCİLİ KOLLU OTOMATI

REFERANS NO:

SP02A

90

Conta Dikişi 200 – 300 pantolon / saat

Arka Orta 250 – 300 pantolon / saat

İç Dikiş Kollu 130 – 180 pantolon / saat

Dış Dikiş Kollu 100 – 130 pantolon / saat

Üretim Verileri

Teknik Özellikler Veriler

Kullanılan Dikiş Kafası Brother DA 928

Maks. Dikiş Devri 5000 rpm

Dikiş Uzunluğu 1-5 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 kg  


