
Öğrenme modu ile kolay programlama
Orijinal Yamato Elektronik kontrol sisteminde bulunan öğrenme modu 
sayesinde programlama çok kolay bir şekilde yapılabilir. Kolay kullanımlı 
kontrol panelinde sadece tek tuşa basarak öğrenme modu açılır ve 
dikimine başlayacağınız giysinin lastik takma işlemini 1 defa olmak üzere 
manuel olarak dikilen giyside gereken lastik tansiyonlarını vererek 
dikebilirsiniz.

AZ 8451 diktiğiniz giysi ile verdiğiniz lastik tansiyonlarını, tansiyon 
geçişlerini, lastik kesme noktalarını öğrenerek hafızasına kaydedecektir. Bu 
operasyonu makine hafızasına kaydettikten sonra dikeceğiniz tüm 
giysilerde aynı kalitede ve standartta lastik takma işlemini yapacaktır. 
Böylece operatörün yanılması engellenir ve kalite standardı sağlanır.

Otomatik lastik bollandırıcı
AZ 8451 ile standart olarak sunulan yamato step motor kontrollü lastik 
bollandırıcı sistem ile dikişe katılan lastiğin dönmeden ya da devamlı 
olarak tansiyon oluşturmadan düzgün bir şekilde dikişe katılması sağlanır. 
Lastik gelişinde oluşabilecek herhangi bir sorunda sesli ikaz ile operatörün 
uyarılmasını sağlar.

Geniş program hafızalı kolay kullanımlı 
kontrol paneli
Yamato çok programlı ve fonksiyonlu 
kontrol paneli ile makine üzerinde bulunan 
tüm ekipmanlar operatör tarafından kolayca 
kontrol edilebilir. 20 adet ana program 
hafızası ve 26 adet alt sınıf program 
kapasitesi ile hafızaya dikilecek bedenler 
için yapılan büzgü programları, tansiyon 
geçişleri, kaydedilebilir. Lastik bollandırıcı 
sistem kontrolü de kontrol panelinden 
kontrol edilebilir.

Yüksek dikiş kalitesi ve yüksek çalışma hızı
Yamato Az Serisi 3 İplik overlok makinesi ile 
yüksek kalitede overlok dikişleri. Özel 
Yamato yağ izolasyon sistemi ile yağ lekesiz 
temiz dikişler. Burunlu makine gövdesi ile 
lastik takma operasyonları için en ideal 
ergonomi sağlar.
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Model İğne İplik İğne Aralığı Dikiş Adım Boyu Besleme Oranı Baskı Ayağı Yüksekliği İğne Mili Stroğu

AZ8451-04/05-DF/K2/MA

AZ8471-04/05-DF/K2/MA

AZ8451-04/05-DF-10/K2/MA

AZ8471-04/05-DF-10/K2/MA

6 ~12mm

23 ~ 40mm

1-3,5 - 1:0,8 - 1:2 6 6500 65


