Vyšívací stroj s novou konstrukcí
navržený pro vysokou variabilitu
a personalizaci výrobků.

Inovace
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Podpora síťového
řízení

Inovace

Máte stejné požadavky na vyšívací stroj ?
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Nový typ čepicového
rámu pro snazší
vyšívání čepic

Požadavek 1

Požadavek 2

Potřebuji vyšívací stroj
s jednoduchým ovládáním

Potřebuji vyšívat velké brašny

Požadavek 3

Inovace

Potřebuji vyšívat silné
materiály a kůži
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Požadavek 4

Potřebuji kvalitně vyšívat
na čepice

Vyšívání silných i
slabých materiálů
včetně kůže.

Inovace
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Inovace

Požadavek 5

Potřebuji personalizovat
své výrobky

2

Nové funkce a
vylepšení

Možnost vyšívání
objemných bagů,
brašen...

Pokud je odpovědí alespoň na jeden požadavek
„ANO”, je tento vyšívací stroj určen právě Vám !

Máte stejné požadavky na vyšívací stroj ?

inovací
pro vysokou
variabilitu
výroby
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Rozšíření upínacího
prostoru

Možnost vyšívání
objemných tašek, brašen,
golfových bagů
Rozšířený prostor pod vyšívací hlavou umožňuje
vyšívání na objemné hotové výrobky jako jsou
golfové bagy, kufry, brašny, sportovní tašky a další
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Nové funkce

Magnetické upínání
Laserový ukazatel
FS režim
Nová výbava a magnetické upínací přípravky
výrazně zjednodušují výrobu a umožňuji vyšívat
na problematické hotové výrobky.
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Elektronicky řízená
přítlačná patka DCP

Vyšívání do kůže,
silných i slabých
materiálů bez vibrací
Elektronicky řízená přítlačná patka DCP
umožňuje nastavení výšky, zdvihu i časování
patky a zajišťuje vysokou kvalitu vyšívání bez
vibrací, minimalizuje lámání jehel a přetrhovost.
DCP je neocenitelný pomocník pro silné i slabé
materiály a pro výrobu 3D výšivek.
Patka se zdvihá
s jehlou

Vysoká
efektivita

Možnost
vyšívání velkých
výrobků

Hydraulický spuštěcí stůl ovládaný pedálem

Křížový laserový ukazatel Magnetické klipsy umožňují
přesně určuje pozici jehly přesné upínání materiálu
nad vyšívaným materiálem bez otlaků

Uvolněný
přítlak

Patka udržuje
polohu

Stabilní
přítlak

Materiál vibruje

Materiál nevibruje

Bez DCP

DCP
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Čepicový rám

Nová konstrukce
čepicového rámu pro
vyšší kvalitu a rychlost
Nový stabilizovaný čepicový rám byl navržen
pro vyšší rychlost vyšívání (až 1.000 stehů/min.)
a pro použití s novým typem zúženého
cylindrického ramene.
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Podpora LAN sítě a
čárových kódů

Podpora síťového
řízení zvyšuje
produktivitu výroby
Síťová služba je skvělým pomocníkem pro
přenos dat a zásadně snižuje prostoje stroje.
Vzory se jednoduše načítají z fronty nebo s
pomocí čtečky čárových kódů. Systém
podporuje výrobní reporting a produkty Pulse ID.

Stehů za minutu

Vyšší efektivita výroby

Běžný čepicový
rám

Nový čepicový
rám

Stůl může být pomocí pedálu velmi snadno a rychle
nastaven do libovolné polohy.

Přenos vzorů
s využitím
lokální sítě

Přehrát
video

Nožní pedál

Jehlové tyče jsou vybaveny FS režim poskytuje nové
LED osvětlením.
možnosti vyšívání silnými
a nekroucenými nitěmi

Upínací Přípravky

Příplatková výbava

Navrženo pro personalizaci výrobků

Trubkové rámečky

Čepicový rám

Čepicový rám

Širší možnosti výroby
s jedním univerzálním strojem
Rám na ponožky

Výbava na přání

Magnetický rám
Magnetické klipsy jsou velmi silné,zajišťují dostatečné
upnutí a zabraňují otlakům upnutého materiálu. Rám
je ideální pomocník pro vyšívání kůže, sametu ...

Vodič nitě

DB x K5 Z1 FS
Multi Kordovací Zařízení

Výbava pro FS režim

S výbavou pro multikording je možné kombinovat až
6 typů kordu na jedné výšivce.

Speciální jehly a upravené vodiče nití slouží pro vyšívání v FS režimu. FS režim je určen pro
vyšívání silnými nebo nekroucenými nitěmi.

Speciﬁkace
Počet Jehel
Model

Vyšívací plocha (HxŠ) mm
Trubkové
Rámečky

Širokoúhlý
Čepicový Rám

Osvětlení

LED

Výbava na přání

Multi Kordovací zařízení, Příslušenství pro Lamé,
Bordurový rám, Čepicový rám, Rámečky na kapsy,
Rám na ponožky, Magnetický rám

Rychlost vyšívání

Max. 1.200 stehů/min.

Napájení

Jednofázové 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz

Příkon

Max. 160W

Hmotnost

140 kg

Distributor

Šířka (mm)

Hloubka (mm)

Čepicový Rám Bordurový Rám

Výhradní zastoupení pro ČR a SR

TAMA Bohemia, s.r.o.
Na Vyhlídce 437
252 42, Osnice
Česká republika
TEL: +420 241 932 959
email: tama@tama.cz
URL: www.tama-bohemia.cz
Výrobce

* Vyšívací plocha a rychlost vyšívání se mohou lišit v závislosti na zvoleném materiálu, výrobku a dalších okolnostech
* Standardní výbava stroje se může lišit podle zvolené konﬁgurace a aktuální akční nabídky
* Ochranné známky a graﬁka obsažené v tomto dokumentu nesmí být použity bez písemného souhlasu

Výška (mm)

