


●  Pri objednávaní stroja
kontaktujte firmu KAPEX s.r.o.

DDL-8700 DDL-8700A DDL-8700H
 

Max. rýchlosť šitia 5500 stehov/min.

Max. dĺžka stehu 5mm 4mm 5mm

Zdvih ihlovej tyče 30.7mm 35mm

Zdvih prítlačnej pätky

ový design hlavy stroja 

Šijací mechanizmus sa skvelo prispôsobuje
druhu šitého materiálu.

N

ylepšená použiteľnosť

ŠPECIFIKÁCIA
Označenie modelu

Ľ

V

ahko ovládateľné funkcie

Určenie k šitiu látok: stredne ťažkých ľahkých ťažkých

4000 stehov/min.

rukou: 5,5 mm
kolenom: 13 mm

rukou: 4 mm rukou: 5,5 mm
kolenom: 9 mm kolenom: 13 mm

Optimálna rovnováha a veľmi pevná hlava stroja boli
vytvorené pomocou najnovších 3D-CAD konštrukčných techno-
lógií. Vďaka nízkym vibráciám a nízkej hlučnosti stroj poskytuje 
obsluhe komfortné pracovné prostredie. 

Okrem toho, vzdialenosť ramena od ihlovej tyče na prednej 
strane stroja dostatočne široká, aby bola umožnená ľahká mani-
pulácia so šitým materiálom.

Stroj po predchádzajúcich modeloch zdedil kvalitné vlastnosti, 
ako sú vysoká rýchlosť šitia (až 5500 st/min), extrémny výkon, 
jednoduchosť obsluhy a spoľahlivosť.

Dôkladným nastavením šijacích mechanizmov bolo dosiahnuté
toho, že stroj pri šití pružne reaguje na každý druh šitého mate-
riálu a výsledkom sú vždy krásne kvalitné švíky.

Pätka so zdvihom 13 mm, ľahko ovládateľné koliesko nastavenia dĺžky stehu, široké plato
so značkami ktoré môžu byť použité ako vodítko pre rovný steh a ďalšie ľahko ovládateľné 
funkcie sú odľahčením záťaže obsluhy šijacieho stroja a výrazným príspevkom k zvýšeniu
produktivity práce.

Hlava vylepšená začlenením
excentrických pinov k nasta-
veniu podávacích zúbkov, či 
montážne platničky k upevneniu
prídavného príslušenstva, ako 
sú lemovače, zakladače, vodítka,
výrazne rozširujú možnosti pou-
žitia stroja a zvyšujú jeho život-
nosť.

Systém ihly

Podávač

Chapač

Mazanie

Olej

Váha hlavy stroja

DBx1(#14)#9  #18
pre JE: 134 (Nm90)

DAx1(#9)#9  #11
pre JE: 134 (Nm65)

DBx1(#21)#19  #23
pre JE: 134 (Nm130)

  4 - radový                                           3 - radový

Automaticky mazaný rotačný chapač

Automatické

28 kg

MBO-46 ONDINA olej (KAPEX) - ekvivalent ISO VG7

KAPEX s.r.o.
T. G. Masaryka 1504/36
960 01 Zvolen

+421 45 5321 161
+421 45 5320 365
+421 5326 207
www.kapex.sk
kapex@kapex.sk

Dodávame: šijacie stroje , rezacia technika, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov,
napr.: chápače, puzdrá, platničky, vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové
výrobky, špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie
pištole, splinty, brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre, nožnice, busty,

pinzety, teflónové poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.

Ovládanie dĺžky stehu

Značka originality - vylisované logo JUKI

Excentrický kolík
podávača


