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Detaily JUKI ECO PRODUCTS, pozrite na: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

JUKI ECO  PRODUCTS

DDL-8100e
Profesionálny 1-ihlový šijací stroj s viazaným stehom

Dizajn tohoto šijacieho stroja

bol vytvorený podľa novej koncepcie

JUKI EKO-PRODUKT

DDL-8100e je ekologický produkt vyrobený v súlade s "JUKI ECO PRODUCTS" štandardmi
k ochrane životného prostredia

Šijací stroj je vyrobený v súlade s nariadeniami "Juki Group Green Procurement Guidelines"
o používaní nebezpečných látok, ktoré sú prísnejšie ako nariadenia RoHS.

Smernica RoHS je smernica EÚ o obmedzení používania 6 nebezpečných látok (olovo, chróm, ortuť, kadmium, PBB a PBDE) v elektrických
a v elektronických zariadeniach.

    Juki Green Procurement Guideline sú dobrovoľne zriadené kritériá na odstránenie nielen 6 uvedených nebezpečných látok,
    ale aj ostatných, ktoré ohrozujú životné prostredie.
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DDL-8100e

30.7mm

DB×1 (#14) #9～#18

5mm

26kg

DDL-8100eH

35mm

DB×1 (#21) #20～#23

13mm13mm13mm

INDUSTRIAL SEWING MACHINE DIV.

Šijací mechanizmus sa vynikajúco prispôsobuje

šitým materiálom

Stroj bol navrhnutý so zníženou hlučnosťou, minimálnymi 

vibráciami, s vylepšenou spoľahlivosťou a trvanlivosťou.

Stroj má ľahko ovládateľné funkcie, ktoré zvyšujú jeho
prevádzkyschopnosť.

Šijací mechanizmus, ktorý pružne reaguje na šitý druh látky,
zabezpečí krásne a kvalitné švy na všetkých typoch látok.

Ovládacie koliesko 

Štruktúra rámu stroja zabezpečí jeho chod bez zbytočných

vibrácií a bez nadmerného hluku.

Pätka so zdvihom až 13 mm, jednoduché ovládacie stehové koliesko 
a iné ľahko ovládateľné funkcie zjednodušujú prácu so strojom.

Ručné koleso je navrhnuté tak,
že operátor môže uchopením za hlboký
výklenok ľahko otáčať remenicou.

Ručné koleso 

Stroj je štandardne vybavený prídavnou montážnou platničkou k zabudovaniu nových prídavných častí, 

Extrémne vysoká životnosť týchto miest  zabezpečí mnohonásobnú montáž a demontáž prídavných zariadení.

Stroj sa štandardne dodáva s prídavnou

montážnou platničkou.

Umiestnenie závesov bráni zachytávaniu šitého materiálu.

Závesy sú umiestnené tak, aby nespôsobovali prichytenie či zaseknutie a následné poškodenie šitého materiálu .

Záves

Prídavná montážna platnička

ŠPECIFIKÁCIA
Typ stroja

Použitie na materiály

Maximálna rýchlosť šitia

Maximálna dĺžka stehu

Zdvih ihlovej tyče

Zdvih prítlačnej pätky

Typ ihly

Podávač

Chapač

Mazanie

Typ mazacieho oleja

Váha strojovej hlavy

Ľahké až stredne ťažké Ťažké

4500 stehov za minútu 4000 stehov za minútu

Ručne 5,5 mm
Kolenou pákou 13 mm

3 - radový

Automaticky mazaný rotačný chapač

AutomatickéAutomatické

KAPEX OIL, JUKI OIL (eqv. ISO VG7)

PRI OBJEDNÁVKE

Pri objednávaní upresnite označenie stroja
podľa tabuľky nižšie:

HLAVA STROJA

Použitie na materiály Kód
Ľahké až stredne ťažké

Ťažké

KAPEX ® s.r.o.
T. G. Masaryka 1504/36
960 01  Zvolen E-mail: kapex@kapex.sk

Web: www.kapex.sk

Tel.:  +421 45 5321 161
 +421 45 5320 365

Fax:  +421 45 5326 207

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. 

ako napríklad lemovačov, zakladačov, vodítok a podobne.


