W500PV Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
İğne Sayısı
İğne aralığı
Dilli iğne plakası
A : Dar plaka (Dikiş uzunluğu 1,7mm veya kısa)
B : Standart plaka (Dikiş uzunluğu 1,8-2,3mm)
C : Geniş plaka (Dikiş uzunluğu 2,5 mm veya uzun
İğne plakası kalınlığı
S : 2,8mm (Kalın kumaşın sıkı dikimi için)
T : 3,3mm (İnce kumaşın yumuşak dikişi için)
Aparat

Herkes İçin Üstün Teknoloji, W500PV ile Pegasus’un Eşsiz Plus
“Yağ Bariyer” Sistemine Sizde Adım Atın !
Yağ lekesine son

Reçme

İğne miline eklenen yeni tip contalar”Yağ Bariyeri” sisteminin gücünü artırarak,yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır.Yağ bariyer sistemi mesai sonrasında makineniz çalışmazken de aktif durumdadır.
Sürekli yağlama ve yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız sorunsuz ve lekesiz bir şekilde dikilir.
Her kalınlıktaki kumaşta mükemmel dikiş kalitesi
İğne mili hareket mesafesi dikilen ürünün kalınlığına göre kolayca ayarlanabilir.

ÖZELLİKLER
Düz yataklı reçme dikiş makinesi
Dikiş uzunluğu ayarı
Diferansiyel dişli hareket oranı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 6000 rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuar/ Opsiyon/ Açıklama

Opsiyon:

Düz reçme dikişi (Kanal)
(Kenar kıvırma)

Biye takma

Lastik/ Dantel takma

Aksesuar: Biye tepsisi
Opsiyon:

Aksesuar:
Opsiyon:

(Kumaş kesme)

Reçme
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W600PV Serisi
Model Açıklamaları

İğne hareketi
Standart iğne hareketi(31mm)
H : Yüksek iğne hareketi(33,4mm)
Alt modeller
İğne Sayısı
İğne aralığı
Dilli iğne plakası
A : Dar plaka (Dikiş uzunluğu 1,7mm veya kısa)
B : Standart plaka (Dikiş uzunluğu 1,8-2,3mm)
C : Geniş plaka (Dikiş uzunluğu 2,5 mm veya uzun
İğne plakası kalınlığı
S : 2,8mm (Kalın kumaşın sıkı dikimi için)
T : 3,3mm (İnce kumaşın yumuşak dikişi için)
Aparat

Herkes İçin Üstün Teknoloji, W600PV ile Pegasus’un Eşsiz Plus
“Yağ Bariyer” Sistemine Sizde Adım Atın !
Yağ lekesine son

Reçme

İğne miline eklenen yeni tip contalar”Yağ Bariyeri” sisteminin gücünü artırarak,yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır.Yağ bariyer sistemi mesai sonrasında makineniz çalışmazken de aktif durumdadır.
Sürekli yağlama ve yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız sorunsuz ve lekesiz bir şekilde dikilir.
Her kalınlıktaki kumaşta mükemmel dikiş kalitesi
İğne mili hareket mesafesi dikilen ürünün kalınlığına göre kolayca ayarlanabilir.

ÖZELLİKLER
Burunlu reçme dikiş makinesi
Dikiş uzunluğu ayarı
Diferansiyel dişli hareket oranı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız:5500 rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuar/ Opsiyon/ Açıklama

Aksesuar: Kanal ve kenar kıvırma kılavuzu
Opsiyon:

Düz reçme dikişi (Kanal)
(Kenar kıvırma)

Aksesuar:

Opsiyon:

Tüp bel lastik

Aksesuar:
Opsiyon:
Kenar kıvırma (Kumaş kesme)

Reçme
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Serisi
Model Açıklamaları

İğne Sayısı
Alt modeller
İğne aralığı
İğne plakası
Aparat
A : Dar plaka
(Dikiş uzunluğu 1.7mm veya daha kısa)
B : Standart plaka (Dikiş uzunluğu
1,8 - 2,3 mm)
C : Geniş plaka (Dikiş uzunluğu 2,5mm veya uzun)

İleri Teknoloji ve İnsan Hassasiyetinin Zarif Uyumu,
Güzel Görünümlü ve Rahatsızlık Vermeyen Dekoratif Dikiş
Kalite önderi Pegasus’un dikiş çözümleri iç giyimden dış giyime kadar geniş bir alanda kaliteli dikiş
sunmaktadır.Her türlü iplikte mükemmel dikiş elde etmek için iplik horozu, karyoka, lüper iplik yolu ve
iğne desteği özel olarak dizayn edilmiştir. Özel dizayn edilmiş hareketli iğne siperi, alt lüperin iğne

Reçme

ipliğinin yukarı hareketi esnasında oluşturduğu ilmeğe girerken iğneleri sabit tutarak kalın kumaş
dikerken veya birleşim noktalarından geçerken bile atlatma sorununa engel olur.
Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak, yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil, durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve lekesiz bir
şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Düz yataklı, reçme dikiş makineleri
Dikiş uzunluğu ayarı: Basmalı buton
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 6,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Standart düz dikş
(Kanal dikişi)

Aksesuarlar: Katlama kılavuzu, kanal kılavuzu
Opsiyon : AT,TK,MD,UT,KH,PL,Biye
Açıklama: İnce kumaşlar için (-1N)

Aksesuarlar: FT,TR,AT,TK
Opsiyon : PL

Aksesuarlar: TR
Opsiyon : AT,TK,MD,PL,Biye
Biye takma

Aksesuarlar: AT,TK,TR
Opsiyon : MD,PL,Biye

Reçme

Kanal dikişi

Opsiyon : UT,KH,PL

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : AT,TK,MD,PL,LC

Lastik dantel takma

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : AT,TK,MD,PL,LC / Açıklamalar :
İnce kumaşlar için

Aksesuarlar: FT,AT,TK
Opsiyon : MD,PL,LC

Aksesuarlar: FT,AT,TK
Opsiyon : MD,PL,LC
Açılı dekoratif reçme dikişi

Aksesuarlar: PL
Opsiyon : UT

Pli yapma

Opsiyon : PL
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
Boş: Standart yükseklik (31 mm)
H : Maksimum vuruş yüksekliği
(33,4mm)
İğne plakası
A: Dar plaka (Dikiş uzunluğu; 1,7 mm veya kısa)
B: Standart plaka (Dikiş uzunluğu 1,8 -2,3 mm)
C: Geniş plaka (Dikiş uzunluğu 2,5mm veya uzun)
İğne Sayısı
İğne aralığı
Aparat

Kalite ve Teknolojinin Öncüsü Pegasus’dan Dikim Operasyonlarını
Kolaylaştıran Çözümler!
270mm’lik silindir yatağı ile çocuk ve bebe giyiminde kol ağzı veya yaka gibi işlerde mükemmel çözüm sunar.

Reçme

Sağladığı kullanım kolaylığı ile sayısız tüp kumaşın dikiminde mükemmel sonuç verir, verimlilik ve
üretimde artış sağlanır.
Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak, yağ sızmasını tamamen ortadan
kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını engeller.Sürekli
yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve lekesiz bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Silindir yataklı reçme dikiş makineleri
Dikiş uzunluğu ayarı: buton ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 6,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz overlok dikişi (kanal dikişi)
(Etek kıvırma dikişi)

Opsiyon : UT,PL,MD,AT,TK,RP,Biye

Biye takma

Aksesuarlar: TR
Opsiyon : PL,MD,AT,TK,RP,Biye

Opsiyon : UT.PL
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Kanal dikişi

Opsiyon : UT.PL
Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama
Opsiyon : UT.PL
Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama,
tek taraflı katlama dikişi Opsiyon : UT.PL
Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama
(Çok kalın kumşalarda)

Lastik dantel takma

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : PL,MD,AT,TK

Aksesuarlar: HG
Opsiyon : UT,PL,MD,AT,TK,RP,Biye
Açıklama: İnce kumaşlar için (-8N)

Reçme

Etek katlama

Aksesuarlar: HG,FT
Opsiyon : UT.PL.RP

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : UT.PL.RP
Açıklama: İnce kumaşlar için (-35N)

Opsiyon : UT.PL.MD.RP.AT.TK
Biye takma

Tüp bel lastik takma kıvırmalı

Opsiyon : UT.PL.RP
Aksesuarlar: HG.RP113
Opsiyon : UT.RP
Aksesuarlar: HG.FT.RP
Opsiyon : UT.PL

Tüp bel örgü lastik takma kıvırmalı

Aksesuarlar: HG.RP110A
Opsiyon : UT.PL.RP

Tüp bel lastik takma

Aksesuarlar: FT.RP
Opsiyon : UT.PL

Burgu lastik takma

Gizli lastik takma

Opsiyon : UT.PL
Aksesuarlar: MD.RP113A
Opsiyon : UT.RP,Biye
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
İğne plakası
A : Dar plaka (Dikiş uzunluğu
1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka
(Dikiş uzunluğu 1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka(Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

İğne Sayısı
İğne aralığı
Aparat

Efsanevi W500 Serisi ile Üst Transport Sisteminin
Mükemmel Uyumu!
Alt ve üst transport sistemi sayesinde çok daha büyük bir diferansiyel dişli hareketi elde edilir. Bu da dikiş
kalitesini ve verimliliği artırırken oluşan büzüşme, ek yerinden geçerken dikiş atlatması gibi sorunları

Reçme

ortadan kaldırır.
Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak, yağ sızmasını tamamen ortadan
kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını engeller.
Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve lekesiz bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Değişken üst transport, düz yatak, reçme dikiş makineleri
Dikiş uzunluğu ayarı: Basmalı buton
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 5,500rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz reçme dikişi
Kanal dikişi
(Etek kıvırma dikişi)

Aksesuarlar: Katlama kılavuzu, kanal
kılavuzu
Opsiyon : TK,UT,KH,PL, Biye

Düz reçme dikişi

Opsiyon : TK,UT,KH,PL, Biye
Açıklama: İnce kumaşlar için

Aksesuarlar: TR
Opsiyon : AT,TK,PL, Biye

Biye takma

Reçme

Aksesuarlar: TR
Opsiyon : AT,TK,PL, Biye

Katlama

Açılı dekoratif reçme dikişi

Aksesuarlar: katlama kılavuzu
Açıklama: İnce kumaşlar için

Aksesuarlar: PL
Opsiyon : UT
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
Boş: Standart yükseklik (31 mm)
H : Maksimum vuruş yüksekliği
(33,4mm)
İğne plakası
A: Dar plaka (Dikiş uzunluğu 1,7 mm veya kısa)
B: Standart plaka (Dikiş uzunluğu 1,8 -2,3mm)
C: Geniş plaka (Dikiş uzunluğu 2,5 mm veya uzun)
İğne Sayısı
İğne aralığı
Aparat

Efsanevi W600 Serisinin Tüm Özelliklerine Ek Olarak Üst
Transportun Getirdiği Tüm Avantajları Yaşayın!
Alt ve üst transport sistemi sayesinde çok daha büyük bir diferansiyel dişli hareketi elde edilir. Bu da dikiş

Reçme

kalitesini ve verimliliği artırırken oluşan büzüşme, ek yerinden geçerken dikiş atlatması gibi sorunları
ortadan kaldırır. Çeşitli yerlere takılan yağ contası, yağ kaçağı ve sıçramasını önler.
Yağ bariyeri sayesinde iğne milinden, makine kapalı konumdayken bile tek damla yağ sızmaz.
Yağ bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak,y ağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve lekesiz
bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Transportlu silindir yataklı reçme dikiş makineleri
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 5,500rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz overlok dikişi
(Kanal dikişi)
(Etek kıvırma dikişi)

Aksesuarlar: Katlama kılavuzu,
kanal kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,TK, Biye

Düz overlok dikişi

Opsiyon : UT,PL,TK,Biye
Açıklama: İnce kumaşlar için

Kanal dikişi

Aksesuarlar: UT,PL
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Reçme

Aksesuarlar: katlama kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,TK,Biye

Katlama
Aksesuarlar: Katlama kılavuzu, Ayak
yardımcı plakası
Opsiyon : UT,PL,TK,Biye/ Açıklama:
İnce kumaşlar için

Aksesuarlar: Açık/kapalı tip kıvırma
kılavuzu FT
Opsiyon : UT,PL,RP
Açıklama: İnce kumaşlar için

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : UT,PL

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : UT,PL / Açıklama : İnce
kumaşlar için
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
İğne Sayısı
İğne aralığı
Dilli iğne plakası
A:Dar plaka (Dikiş uzunluğu
1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka (Dikiş uzunluğu
1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka (Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

İğne plaka kalınlığı
S= 2.8mm
Orta ve ağır kumaşlar için
uygundur ve sıkı bir dikiş sunar
T= 3.3mm
İnce kumaşlar için uygundur ve
yumuşak dikiş sunar.
Aparat

Dünyanın En Küçük Mini Silindir Yataklı Reçme Makinesi (113 mm)
Silindir yatağı sayesinde normalde zor olan çocuk ve bebek kıyafetinin kolları ve altı gibi küçük tip şekilli
ürünlerin dikişi çok kolaylaşır. Bu özellik dikilen ürünlerin kalitesini artırır. Kayış tip alt transport

Reçme

mekanizması ve üst transport dişlisi ile bu makineler dikiş üzerinden sorunsuz şekilde dikilir ve bu
sayede dikiş sırasında katlama ve/veya kıvrılma ortaya çıkmaz, kaliteli ürünler elde edilir.
Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak, yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve
lekesiz bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Ekstra mini burunlu transportlu reçme makinesi
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Maksimum hız: 4,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Aksesuarlar: UT
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Kanal dikişi

Aksesuarlar: UT
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Reçme

Katlama

Aksesuarlar: UT
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
İğne plakası
A:Dar plaka (Dikiş uzunluğu
1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka (Dikiş uzunluğu
1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka (Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

İğne Sayısı
İğne aralığı
Aparat

Pegasus Transportlu Mini Burunlu Reçme ile En Zor Kumaşlarda
Bile Standart Dikiş Kalitesi Elde Etmenin Ayrıcalığını Yaşayın!
Alt ve üst transport sistemi sayesinde çok daha büyük bir diferansiyel dişli hareketi elde edilir. Bu da dikiş
kalitesini ve verimliliği artırırken oluşan büzüşme,ek yerinden geçerken dikiş atlatması gibi sorunları

Reçme

ortadan kaldırır.
Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak ,yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız ,sorunsuz ve lekesiz
bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Üst transportlu mini burunlu reçme
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı:
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 5,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Düz reçme dikişi
Aksesuarlar: Kanal kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Opsiyon : UT.PL.MS,Biye
Açıklama: İnce kumaşlar için

Aksesuar:Kanal kılavuzu
Opsiyon:UT,PL,MS
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Kanal dikişi

Aksesuar:Kanal kılavuzu
Opsiyon:UT,PL
Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Aksesuarlar: Kanal kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS
Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama

Reçme

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS
Açıklama: Dar kıvırma için

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL
Açıklama: Dar kıvırma için

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Ayak yardımcı kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS
Açıklama: Geniş kıvırma için

Etek kıvırma

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Ayak yardımcı kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: Geniş kıvırma için
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: İnce kumaş için
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu,
Ayak yardımcı kılavuzu
Opsiyon : UT.PL.MS
Açıklama: İnce kumaş için

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu,
Ayak yardımcı kılavuzu, FT
Opsiyon : UT,PL,MS
Açıklama: İnce kumaş için
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Serisi
Model Açıklamaları

Alt modeller
İğne plakası
A:Dar plaka(Dikiş
uzunluğu 1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka(Dikiş
uzunluğu 1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka(Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

İğne Sayısı
İğne aralığı
Aparat

Pegasus Mini Burunlu Reçmenin Dikimde Sunduğu Tüm
Avantajlarına Sizde Sahip Olun!

Mini burunlu yapısı ile küçük parçaları dikmenin getirdiği tüm zorlukları ortadan kaldırır, üretimde verimliliği artırır.
177 mm silindir yatağı kol ağzı,yaka ve çocuk kıyafetlerinin dikiminde kaliteli dikiş sunar. Silindir yatağın
sonundan, iğne batış noktasına kadar olan mesafe kısaltılmıştır. Bu da operasyonda verimliliği artırır.

Reçme

Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak ,yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız,sorunsuz ve lekesiz
bir şekilde dikilir.

ÖZELLİKLER
Mini burunlu reçme dikiş makinaları
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 5,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz reçme dikişi

Opsiyon : UT,PL,MS,Biye

Aksesuar: Kanal kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS
Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama
Kanal dikişi

Aksesuarlar: Kumaş kılavuzu, Opsiyon: UT,PL,MS
Açıklama: Katlama overlok dikişleri

Reçme

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: Dar kıvırma için

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Etek kıvırma

Açıklama: Dar kıvırma için
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: Dar kıvırma için

Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: İnce kumaş için
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu, ayak yardımcı kılavuzu
FT kumaş kesme
Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Aksesuarlar: Etek kıvırma kılavuzu, ayak yardımcı kılavuzu
FT kumaş kesme Opsiyon : UT,PL,MS,Biye
Açıklama: İnce kumaş için
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Serisi
Model Açıklamaları

Opsiyon
S : Maksimum hız: 7,000rpm
H : Yüksek iğne hareketi (33,4mm vuruş)
Alt modeller
İğne Sayısı
İğne aralığı
A:Dar plaka (Dikiş uzunluğu
1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka (Dikiş uzunluğu
1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka (Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

Dilli iğne plakası
İğne plaka kalınlığı
S= 2.8mm
Orta ve kalın kumaşlar için uygundur
ve sıkı bir dikiş meydana getirir.
T = 3.3mm
İnce kumaşlar için uygundur ve
yumuşak bir dikiş meydana getirir.
Aparat

Hız ve Mükemmel Dikiş Kalitesi Sunan Eşssiz 2600 Serisi

Reçme

Yağ Bariyeri
İğne miline eklenen yeni tip contalar “yağ bariyeri” sisteminin gücünü artırarak, yağ sızmasını tamamen
ortadan kaldırır. ”Yağ bariyeri” sadece makine çalışırken değil,durduğunda (mesai sonrası) yağ akmasını
engeller. Sürekli yağlama sistemi ve yüksek yağ bariyeri sayesinde kumaşlarınız, sorunsuz ve lekesiz
bir şekilde dikilir.
Sıkı yada Yumuşak örgülü dikiş seçme olanağı!
Çoklu iplik kontrol sistemli 2600 serisinde özel patentli iplik horoz sistemi kullanılmıştır.Bu sistem recme makinalarında
dünya’da bir ilktir. Tüm yapılması gereken iğne horoz sisteminin yönünü aşağıdan yukarı doğru değiştirmektir.
Bu sistem sayesinde dikişin türünü yumuşak ve sıkı olarak aynı makine üzerinde kolayca değiştirilebilir.
İnce Malzemeden Kalın Malzemeye Kadar Geniş Bir Kumaş Çeşidinin Aynı Makine İle Dikilebilme Olanağı!
İğne mili hareketi kolayca değiştirilebilir böylelikle aynı makine de hem kalın hem de ince kumaşları dikebilirsiniz.

ÖZELLİKLER
Silindir yataklı reçme dikiş makineleri
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Dikiş esnasında kol ile müdahale
Maksimum hız: 7,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz reçme dikişi
(Kanal dikişi)
(Etek kıvırma dikişi)

Biye takma

Aksesuarlar: Kenar kıvırma kılavuzu
Opsiyon : UT
Açıklama: -01G : Geniş tip transport dişlisi
-01J : Dar tip transport dişlisi

Aksesuarlar: Kenar kıvırma kılavuzu
Opsiyon : AT,TK

Aksesuarlar: kanal kılavuzu
Opsiyon : UT
Kanal dikişi
Aksesuarlar: kanal kılavuzu
Opsiyon : UT

Reçme

Lastik dantel takma

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : MD,TK

Aksesuarlar: katlama kılavuzu
Opsiyon : UT

Katlama

Aksesuarlar: katlama kılavuzu
Opsiyon : UT

Aksesuarlar: FT,HG
Opsiyon : UT,RP

Aksesuarlar: FT
Opsiyon : UT,RP
Tüp bel lastik takma
(Lastik kumaşın
üzerinde)

Aksesuarlar: FP,RP
Opsiyon Aparatlar: UT

Tüp bel lastik takma
(Lastik kumaşın içinde
kalıyor)

Aksesuarlar: FT,RP,HG
Opsiyon : UT
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Serisi
Model Açıklamaları

Model
40 : 406+401+401
406+401+401+401
42 : 401+401 +401+401
45 : 406+401 +401
(İç giyim kumaş kesici ile)
406+401 +401 +401 (Alt kumaş
kesici ile)
Dikiş ölçüsü
Dilli iğne plakası
A:Dar plaka (Dikiş uzunluğu
1,7mm veya kısa)
B:Standart plaka (Dikiş uzunluğu
1,8-2,3mm)
C:Geniş plaka (Dikiş uzunluğu
2,5 mm veya uzun)

İğne Sayısı
İğne aralığı
Ex) 4.8+13+13=30.8
Dikiş tipi
İğne aralığı
01 : 4,8-13-13
02 : 5,6-13-13
03 : 4,8-10-10
04 : 5,6-10-10
05 : 8,5-8,5-8,5
06 : 4,8-10-10-10
07 : 6,4-6,4-6,4-6,4
08 : 10-10-10
09 : 6.4-6.4-6.4 (mm)

Mutlak Kaliteyi Arayanlar İçin Pegasus’un Efsanevi W674
Çok İğneli Reçme Serisi
Reçme

Orta kalınlıktaki Spor kıyafetlerın, eşofmanların bellerin içine ve üstüne kıvırma ve lastik takma
operasyonlarını mükemmel dikiş kalitesi ile gerçekleştirir. 4 ve 5 iplik seçenekleri mevcuttur.

ÖZELLİKLER
4 ve 5 iğne seçenekli burunlu lastik takma reçme serisi
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Maksimum hız: 4,000rpm
Yağlama: Tam otomatik
*Tek kat besleme için diferansiyel dişli oran ayarı yoktur.
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Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Tüp bel lastik takma

Aksesuarlar: HG,RP
Opsiyon : UT

Reçme

Tüp şekilli ürünlere lastik
veya bel takmak için

Tüp şekilli ürünlere lastik
veya bel kenarı yapmak için

Aksesuarlar: RP
Opsiyon : UT
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Serisi
Model Açıklamaları

Ayak uzunluğu
0 : 38mm 1 : 48,5mm
Kumaş kesme
1: Tek taraflı
3 : Çift taraflı
Ayak
A : 1mm dilli plakalı ayak
B : 1.5mm dilli plakalı ayak
T : Biye takma ayağı

Kanal Derinliği
GO : Kanalsız ayak
G1 : 1,5mm
G2 : 1.0mm (özel tasarım)
G2B : 1.5mm (özel tasarım)
G2C : 1.3mm (özel tasarım)
G3 : 3,3mm
G4 : 4,0mm
İğne Sayısı
4 : 4 İğne
İğne aralığı
52 : 5.3mm 60 : 6,0mm

Aparatlar
PL : Ayak kaldırma
KH : Zincir İplik kesme aparatı
Kurulum
PD23 : Tabla desteği

Lok Makinelerinin Öncüsünden Dünya’da Bir İlk!
MLS plus sisteminin kullanıldığı FS700P serisi(4 iğne lok makinesi) iğne sürücüsü mekanizmasının
tamamen kapalı olarak tasarlandığı ilk lok makinasıdır. Gerekli bir çok noktada yeni geliştirilmiş conta
sistemi ile yağ sızıntısı ve bulaşması engellenmiştir. Yağ bariyer sistemi sayesinde MLS plus tipi makinalar

Reçme

ile kaliteli ürünleriniz yağ lekesinden korunur.
FS700P serisi lok makinaları dikilmesinin zor olduğu bilinen mayo,dalış kıyafetleri gibi veya yeni geliştirilmiş
nano teknolojik kumaşlarda her türlü dikiş türünde daha kaliteli ürünler elde etmenizi sağlayan dikiş
çözümleri sunmaktadır.
Özel kanallı ayak yapısı sayesinde dikiş üzerinden geçilen bölgelerde dikişi uzatmadan kaliteli dikiş elde edilir.
Erkek ve bayan iç çamaşırı üretiminde biye veya dantelin takıldığı dikiş işlemleri esnasında düz,
kaliteli yumuşak dikiş yapılması sağlanır.Böylece rahatsızlığa sebep vermeyen kaliteli ürünler elde edilir.
İç çamaşırından polara kadar pazarın ihtiyaçlarını çok çeşitli amaca uygun makinelerle karşılar.
Hem tek taraflı hemde çit taraflı kumaş kesim seçenekleri mevcuttur.

ÖZELLİKLER
4- iğne lok makinesi
Dikiş uzunluğu ayarı: Kol ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Kol ile hassas ayar
Maksimum hız: 4,500rpm
Yağlama: Tam otomatik
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Reçme

65

Serisi
Model Açıklamaları

İğne Sayısı
3 : 3 İğne
İğne aralığı
64 : 6,4 mm
72 : 7,2 mm
Aparat

Kumaş tipi
03 : Orta kalın kumaş
05 : Çok kalın kumaş
Kumaş besleme sistemi
A : Diferansiyel dişli ile
B : Yekpare dişli ile

Katlama Operasyonlarında Kullanım Kolaylığı Sunan Mükemmel
Kot Sırtı Conta Vurma Makinesi
Kot veya iş pantolonlarının yan ve iç kısım dikişinde, kot montların yan ve kol kanal dikişinde verimliliği

Reçme

artıran Silindirik Kollu yapısı mevcuttur. Dikiş tecrübesi gerektirmez, yeni başlayanlar operatörler bile bu
makineyi kolaylıkla kullanabilir.

ÖZELLİKLER
Kot sırtı için conta vurma reçme
Dikiş uzunluğu ayarı: Kol ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Kollu buton
Maksimum hız: 4,500rpm
Yağlama: Tam otomatik
Kumaş Kalınlığı
İnce

Katlamalı dikiş
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Orta Kalın

Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Aksesuarlar: RP
Opsiyon : PD.PL.KH

Serisi
Model Açıklamaları

Kumaş tipi
6 : Karyokalı recme dikişi
2 : İki iğne zincir dikiş
Uygulama
03 : kanal dikişi
04 : Şerit takma
Uygulama
F : Orta kalınlıktaki kumaş üzerindeki
overlok dikişinin düzleştirilmesi
G : İnce kumaş üzerindeki overlok
dikişinin katlaması
A : Katlı biye takma

İğne plakası
B : Standart dikiş uzunluğu için
(1.8 - 2.3 mm)
C : Uzun dikiş uzunluğuna uygun
(2.5mm veya daha uzun)
İğne Sayısı
2
: 2 İğne
3
: 3 İğne
İğne aralığı
40 : 4.0mm
48 : 4,8mm
56 : 5.6mm
64 : 6,4mm

Ergonomik Dizaynı ile Küçük Parçalı Ürünlerin En İdeal
Konumda Dikilmesi İçin Geliştirilmiş Dik Burunlu Reçme Serisi
Özel geliştirilmiş dik burunlu yapısı ile eşofman, ribana, manşet, yaka, eşofman yanları, swetşörtlerin
kolları gibi tüp şekilli parçalarda kanal dikişini kolayca yapabilirsiniz.

Reçme

ÖZELLİKLER
Tüp kumaş ve küçük parçalar için kollu reçme (Dik burunlu reçme)
Dikiş uzunluğu ayarı: Kol ile
Diferansiyel dişlisi oran ayarı: Kollu buton
Maksimum hız: 4,500rpm
Yağlama: Tam otomatik
Kumaş Kalınlığı
İnce

Orta

Kalın

Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Açıklama: Overlok dikişinin düzeltilmesi

Katlamalı dikiş

Biye takma

Açıklama: Overlok dikişi üzerine katlama
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Serisi
Model Açıklamaları

İğne mili vuruş yüksekliği
Boş: Standart yükseklik (33 mm)
P : Maksimum vuruş yüksekliği (36 mm)
Kumaş besleme sistemi
Boş: standart besleme
P : çektirme aparatlı besleme
Tabla montaj tipi
Boş: Masa üstü montaj
B : Yarı gömme montaj
F : Gömme tabla ile montaj
İğne Sayısı

İğne aralığı
Dikiş tipi
Kumaş tipi
A : İnce kumaşlar için
B : Orta kalın kumaşlar
için
C : Orta ağır ağırlık
kumaşlar
Bulunduğu ürün
S : Kumaş
L : Deri

Dikiş uzunluğu
Boş: 4.5mm 35 : 3.5mm
40 : 4.0mm 60 : 6,0mm
Aparat

Reçme

Pegasus’un Otomasyon Üreticileri İçin Eşsiz Çözümü Çok İğneli,
Çift Zincir Dikişli, İğne Transportlu Recme Serisi
2-4-6 iğne seçenekleri bulunmaktadır.Günlük ,spor giyim vb.kıyafetlere dekoratif 3 şerit bant takmak için veya kot
vb kumaşların bellerine lastik takmak için kullanılır.Otomasyon makine üreticileri tarafından sağlam yapısı ve
mükemmel dikiş kalitesi yüzünden çok çeşitli sistemlerde dikiş ünitesi olarak kullanılmaktadır.
Kaydırma önleyici iğne transport teknolojisi kullanılmıştır.Dikiş kalitesini yükseltmek için RP çektirme sistemi
bulunmaktadır. Operatörlerin iplik takmasını kolaylaştırmak için kol yardımıyla lüperler öne doğru çıkar.
Böylelikle operasyonel verimlilik artar.
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ÖZELLİKLER
Çok iğneli, çift zincir dikiş, iğne transportlu, sıra lüperli makine(ler)
Dikiş uzunluğu ayarı: Buton ile
Maksimum hız: 4,300rpm
Yağlama: Fitilli yağlama

Aksesuarlar / Opsiyon / Açıklama

Düz zincir dikiş

Tüp bel lastik takma

Opsiyon : PL

Opsiyon : PL

Aksesuarlar: Kumaş kılavuzu
Opsiyon : PL

Yüz yüze birleştirme

Aksesuarlar: RP
Opsiyon : PL

Reçme

Dar kıvırma

Bant biye takma
Aksesuarlar: RP

Tüp bel lastik takma
(Lastik kumaşın içinde
kalıyor)

Aksesuarlar: UT,RP,FR

Aksesuarlar: RP,FR,PL
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Opsiyonel Aparatlar
İplik Temizleme Aparatı
Reçme makinesinde pedala geriye doğru basılarak iplik kolayca kesilir. Dikiş bitişinde
ipliğin manuel olarak operatör tarafından kesilmesine gerek yoktur. Operatörün verimliliğini arttırarak üretim kapasitesinin artmasını sağlar.

Alt/Üst İplik Temizleme Aparatı
Bu aparat vasıtası ile iğne, lüper ve karyoka ipi aynı anda kesilir.
Karyokalı işlemlerde bile manuel iplik temizlemesine gerek yoktur.
Verimlilik ve üretim kapasitesi ciddi oranda artar.

Reçme

Alt İplik Temizleme Aparatı
Bu aparat ile iğne ve lüper ipi kesilir.

Dikiş Kilitli Havalı Alt İplik Kesme Sistemi

Dikiş bitiminde lüper ipi çekildiğinde, dikiş kilitli iplik temizleme
sistemi dikişin sökülmesini engeller.Bu sistemin kullanıldığı
makinelerde punteriz dikişine gerek yoktur. Ayrıca elle ile manuel
iplik kesme ihtiyacı da ortadan kalkar. Böylelikle daha temiz,
sağlam ve kaliteli dikiş elde edilir.
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Otomatik Ayak Kaldırma
Ayak kaldırma aparatı,pedalın geriye doğru basılması ile ayağın
otomatik olarak yukarı kalkmasını sağlar buda kullanıcının
verimliliğini artırır.

İğne/İplik Soğutma Aparatı
Yüksek hızlı çalışmada iğnenin kumaşa sürtünmesi sonucu
ısınma meydana gelir. Bu olay iplik kopmasına ve/veya dikiş

Reçme

atlatmasına sebep olur. HR (iğne/iplik soğutucu) aparatı ile
iğnenin ısınması önlenerek ipliğin iğneden sorunsuzca geçmesi
sağlanır ve mükemmel dikiş kalitesi elde edilir.

Sık Dikiş Aparatı

Bu aparat sayesinde dikiş sonunda ilmekler otomatik olarak daha
ince olduğu için çözülme olmaz. Çözülmeye karşı ek önlem
almak gerekmez ve dikilen ürün kalitesi artar.
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Opsiyonel Aparatlar
Biye/Zincir İplik Kesme Aparatı
Dikiş tamamlandığı ve dikiş başladığı zaman zincir ipliği ve biyenin kesilmesini
sağlayan aparatlardır. Makas ihtiyacını ortadan kaldırır ve verimliliği arttırır. Elektrikli ve
Havalı olarak 2 tipi mevcuttur.

Otomatik Sensörlü Biye Kesme Aparatı
Biyenin kesilmesi için kumaşın çıktığını sensör algılar. AT aparatı
mikroişlemcili yapısı ile belirlenen vuruş sayısından sonra kesim
işlemini gerçekleştirerek istenilen uzunlukta biye kesiminin otomatik olarak kesimin yapılmasını sağlar.

Reçme

Biye Kesme Aparatı
Butonlu ve dizlikli olmak üzere iki anahtar tipi mevcuttur. Aynı
zamanda havalı veya elektrikli tipleri mevcuttur.

Kumaş Kesme Aparatı

FT kumaş kesme aparatı dikiş esnasında kumaş kenarını regula
ederek temiz ve kaliteli bir iş çıkmasını sağlar.
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Kumaş Kesme Sistemi

Açık/kapalı Tip Kıvırma Kılavuzu
Bu kılavuz kumaşın belirli bir formda kıvrılmasını sağlar. Bu
sayede kıvırma genişliği eşit bir şekilde kolayca gerçekleştirilir.
Havalı ve elektrikli olmak üzere iki çeşidi vardır.

Yatay Zincir İplik Kesme Aparatı
Reçme

Ayağın hemen arkasında iğne plakası hizasında bulunan emiş
sistemi sayesinde geniş, duble zincir dikiş, ekstra kalın veya
yünlü ipliklerin sorunsuzca kesilmesini sağlar.

Dantel/Lastik Besleme Aparatı

İç çamaşırı vb. ürünlere lastik ve dantel takmak için dizayn
edilmiştir. Beslene kumaş miktarına göre dantel veya lastik
besleyerek yüksek kalitede ürün elde edilir. Dikiş hızı değişse
bile lastik veya dantel besleme hızı, dikiş hızıyla aynı oranda
devam eder. Makine bünyesindeki sağ bıçak sistemi birleştirilen
kumaşların kenarlarını keserek hoş görünüm elde edilir.
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Opsiyonel Aparatlar
Tansiyon Ayarlı Sağdan Bıçaklı Reçme Makinesi

Tansiyon ayarlı lastik besleme aparatı (MU) önceden belirlenmiş
veriye göre lastiğe ugulanan tansiyonu ayarlayarak lastiği besler.
Böylece ürünün her noktasında eşit tansiyonlu lastik takılmış olur
ve yüksek kaliteli ürün elde edilir.

Arka Çektirme
İğne batış noktasının arkasına yerleştirilmiş olan çektirme sistemi

Reçme

kumaşı çekerek beslenmesi zor kumaşların kırışıklık olmadan
düzgün ve kaliteli bir şekilde dikilmesini sağlar.

AI Diferansiyel Dişli Ayar Kolu

Diferansiyel dişli ayar kolu (AI) sayesinde diferansiyel transport
hızı otomatik olarak dikiş sayımı olarak değiştirilebilir ve bu
sayede makine kumaşı her yönde, izde, çizgide veya eğimde
düzgün şekilde dikebilir.
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Havalı Hav Toplama Aparatı
Dikiş esnasında kesilen kumaş ve dikiş tozu güçlü bir şekilde
emilir. Böylece operatör daha temiz ve rahat bir ortamda çalışır.
Aynı zamanda toz ve kesilen kumaştan kaynaklı sıkışmaların da
önüne geçilmiş olur.

Yeni Nesil Otomatik Ayak Baskı Ayarlayıcı

baskısını ayarlama yönteminin aksine PP aparatı hava kontrollü bir
sistemdir.Baskı ayağında çok hafif bir ayarlama yapsanız bile etkisini
kumaş üzerinde görebilirsiniz.Ek yerlerinden geçerken kumaşın
kalınlığı yada karakteristiği değişse bile baskı ayağının kumaş
üzerindeki baskısı değişmez ve kumal üzerindeki etkisi o kadar az
olur.Böylelikle dikiş esnasında ortaya çıkabilecek ayağın baskısına
bağlı kumaş hataları ortadan kalkar,ürünlerinizde standartlaşma ve
kalite artışı sağlanır.
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Reçme

Ürünlerinizin kalitesini artırır,standardizasyon sağlar.Klasik elle ayak

Serisi

Tüp şekilli ürünlerde ve düz kollarda
otomatik katlama

Katlama Ünitesi
(Değişken üst transport, silindir yatağı, reçme dikiş makineleri)
Tişört, polo tişört ve benzeri giysiler gibi hafif ila orta ağırlıktaki kumaştan yapılan tüp şekilli ürünlerin
alt kısmının katlanması için.
Bu ekonomik tip ünite zor Katlama işlemlerini otomatikleştirir ve basitleştirir.
Operatörün düz kumaşı katlaması gerekmez. Ünite kumaşı kıvırır ve katlama yapar bu sayede
operatör kumaşı kolayca tutar.
Kılavuz dikiş sırasında otomatik olarak açılır ve kapanır. Bu kullanımı kolay ünite operatörün iş yükünü
büyük ölçüde azaltır.
Sensör katlanan kısmı tespit ettiği ve makine otomatik olarak durduğu için, üst üste binen kısmın
uzunluğu kumaş değişse de aynı kalır.
Ünitenin diğer işlemlerde kullanılabilmesi için bu kılavuz kolayca çıkarılabilir.
Katlama genişliği: 15 - 40mm
Tüp şekilli ürünlerin çevresi: 360mm

Otomatik Ünite

Model

Aksesuarlar / Opsiyon /
Açıklama
Opsiyon : Düz ürünler için
kılavuz
Açıklama: İnce kumaşlar
için 1.5mm-40mm
Katlama genişliği
Tüp şekilli ürünlerin çevresi:
360mm

76

Serisi

Düz kollarda katlama işlemini
otomatikleştirir

Düz kolların katlanması için entegre dikiş ünitesi
(Değişken üst transport, silindir yatağı, reçme dikiş makineleri)
İnce ve orta kalınlıktaki kumaşların örnek olarak iç çamaşırı ( atlet vb.) kot ve tişörtlerin kollarının
kıvrılmasında kullanır. Özellikle 20-30 mm genişliğindeki fitil kumaş ve bal peteği desenli kumaşlarda
mükemmel sonuç verir.
Yağ bariyer sistemi makine çalışırken veya uzun süreli durmalarda(mesai sonrası) iğne milinden ve
ilgili parçalardan oluşabilecek yağ sızıntısını tamamen engeller.
Standard 2-İğne overlok dikiş makinesi maliyet odaklı bir makine olup çok amaçlı olarak kullanılabilir.
(Tişört, iç çamaşırı, günlük kıyafetler, eşofman vb.)
Kalifiye eleman gerektiren ürünlerin dikiminde otomat sistemi sayesinde bu ihtiyacı ortadan kaldırır.
Kullanıcı kumaşı makineye kolayca yerleştirir otomat sistemi sayesinde kol takma ve etek dikme işlmlerinde
her zaman aynı kalitede dikilmesi sağlanır.

Aksesuarlar / Opsiyon /
Açıklama
Aksesuarlar: katlama
kılavuzu
Açıklama: İnce kumaşlar
için 20mm-30mm
katlama genişliği
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Otomatik Ünite

Model

Serisi

Sürfile Dikiş Otomatı

Sürfile Dikiş Otomatı
(Overlok makinesi ile)
Pantolon, etek ve benzeri ürünlerde Yan çatma sürfile dikişi işlemleri
Operatör sadece kumaşı sensöre yerleştirir.
Makine kumaşı otomatik olarak diker ve ipliği keser.
Bu makine kullanım ve ayar kolaylığı sağlayan kompakt ve ekonomik bir makinedir.
Makinede uzun panellere küçük parçaların Yan çatma sürfile dikişi için uygun bir masa bulunur.
Programlanabilen Fotosel kontrollü kumaş kılavuzu
Programlanabilen Kumaş tutma çubuğu
Programlanabilen dikiş başlangıcı ve sonu fotosel kontrolü

Otomatik Ünite

Dört kenar döngü program sistemi
Masa üstü havalı üfleme sistemi

Model
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Aksesuarlar / Opsiyon /
Açıklama

PHN Serisi
Kör dikiş katlama ünitesi

Kör dikiş katlama ünitesi
(Silindir yatak overlok makineli)
Tişört, polo tişört ve benzeri giysiler gibi hafif ila orta ağırlık kumaştan yapılan tüp şekilli ürünlerin alt
kısmının kör dikiş katlanması için.
Ünite zor kör dikiş katlama işlemlerini otomatikleştirir ve basitleştirir.
Operatörün düz kumaşı katlaması gerekmez. Operatör sadece kumaşı yerleştirir ve kılavuz katlar, operatörün tek yapması gereken kumaşı tutmaktır.
Dikilen ürünlerde düzgün ve güzel bir kör dikiş katlaması elde edilir.
Ünite, kör dikiş katlama işlemlerinde çapraz dikiş kısımlarında dikiş kaçırma veya kıvrılma kaynaklı
hizasızlıkları önleyen bir Aparata sahiptir ve bu sayede güzel ürünler elde edilir.
Bu ünite ayrıca Düz overlok dikişiçi olarak da kullanılabilir.

Aksesuarlar / Opsiyon /
Açıklama
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Otomatik Ünite

Model

