
Dişli besleme hareketi triko ve kalın örme kumaşlar için 
tasarlanmıştır. Dikimi zor kalın örmelerde yüksek dayanımlı dikişler 
ve sorunsuz makine performansı sunar.

Çok Yönlülük:
Dikiş genişliği 5 mm ile 8 mm arasında herhangi bir ekstra ayar 
yapılmadan sadece dikiş plakası ve baskı ayağı dilinin 
değiştirilmesiyle sağlanır.
Alt lüper tutucusu ayarı alt lüper kolu ayarını üzerinde bulunan 
mikro ayar noktası üzerinden hassas bir şekilde kolayca 
ayarlayabilirsiniz.
Hızlı Ayarlama
Kolay üst lüper kolu ayarı farklı dikiş formları için üst lüper kolu 
ayarı makine kapağı komple sökülmeden kolayca yapılabilir. 
Sadece ayar noktası üzerinde bulunan küçük kapağı sökerek 
ayarlamayı çok kısa sürede yapabilirsiniz.

SC : Self Cleaning / Lüper Bölgesi Temizleme
Lüper Bölgesi Temizleme Sistemi Overlok makinelerinde lüper 
bölgesinde biriken tekstil havları yağ ile birleşerek temizlenmesi zor 
bir hale gelir. Bunun sonucunda hareketli parçaları kaplayarak 
makinenin ömrünü kısalttığı kanıtlanmıştır. Yamato tarafından 

YAMATO AZ-8032SD-Y5DF-8

2 İĞNE 4 İPLİK TRİKO VE KALIN ÖRME KUMAŞLAR İÇİN OVERLOK MAKİNESİ (JAPON ÜRETİMİ)

REFERANS NO:

Y15

46

Model İğne İplik
İğne 

Aralıkları Dikiş Genişliği
Dikiş Adım 

Boyu
Besleme 

Oranı
İğne Mili 
Stroğu

Maks. Dikiş 
Hızı Remarks

AZ8035SD-8 Triko 
Overlok Makinesi 2 4 2.4 5 - 6mm 1.0 - 4.0 1:0.6 - 1:3 26.0 7,000 Triko Overloğu

TEKNİK ÖZELLİKLER

geliştirilen SC sistemi bu sorunu ortadan kaldırarak hem daha 
temiz yağ ve hav lekesiz ürün üretimine olanak tanırken, diğer 
yandan daha uzun makine ömrü tesis eder.

Opsiyonel Donanımlar:
Elektronik Motor
Triko Overloğunuzu Çok daha verimli kullanmak için Elektronik 
Direct Drive Motorlu olarak sipariş edebilirsiniz Servo Motor 
yalnızca operatör tarafından pedala basıldığında güç üretecektir. bu 
üretim bandınızda %60 oranında enerji tasarrufu sağlayacakır.

BC4FS / Kırpıntı Toplama Sistemi
BC4 FS Yamato için özel olarak üretilmiş makine tablasına monte 
edilen ve overlok bıçağı tarafınan kesilen kumaş artıklarını 
vakumlayan ve çöp torbasında biriktiren bir eklentidir. Bu çok daha 
az kumaş tozu i konforlu ve temiz bir dikiş alanı yaratmanıza 
yardımcı olur.

K2 :Pnömatik Zincir İpi Kesici 
Overlok makinesi dikiş sonrası iplik temizliğini yapan zincir 
kesicidir. Vakumlu zincir kesici kalıntı iplik bırakmadan temiz dikiş 
bitişleri sunar. Kesilen zincir ipi yine makine çöp torbasında emilir.


