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Daha fazla bilgi için tarayınız

• Battal boy çağanozlu Durkopp Adler ile minimum masura değişimi
• Otomatik iplik kesme “<0,5 sn”
• Maks.  dikiş hızı: 3000 rpm
• Dikiş aralığı: 0.5mm – 10mm
• Linear dikiş hızı: 21 mt/dak
• Linear dikişsiz atlama hızı: 35 mt/dak
• RFID otomatik ürün - desen tanıma sistemi• RFID otomatik ürün - desen tanıma sistemi
• Uzaktan ve mobil olarak üretim raporlarına ulaşabilme
• Otomatik ürün presleme sistemi
• Tamamen ürün odaklı kasnak ve pres sistemi
• Farklı ürünler için esnek kasnak dizaynı
• Tamamen esnek kullanıcı dostu yazılım: EtQuilt
• Max dikiş alanı: 1000mm x 1000mm (Opsiyonel değiştirilebilir)
• Kurulum alanı: 3000mm x 2500mm• Kurulum alanı: 3000mm x 2500mm

 Özellikler
• Minumum bobbin change with XXL Spools (Durkopp Adler)
• Automatic Thread Cutting in less than 0,5 second
• Max. sewing speed: 3000 spm
• Stitch length: 0.5mm – 10mm
• Linear sewing speed: 21 meter/min
• Linear out of sewing speed: 35 meter/min
• RFID automatic product - pattern recognition system• RFID automatic product - pattern recognition system
• Remote & smartphone production monitoring system
• Automatic product pressing system
• Totally product based frame and press system
• Flexible frame system for different products
• Flexible and user friendly software: EtQuilt
• Max. quilting area: 1000mm x 1000mm (Optionally produced)
• Setup area: 3000mm x 2500mm• Setup area: 3000mm x 2500mm

Specifications

"VAUX-L” is developed for your leather products 
especially in office furniture and shoe sectors. 
The precise sewing is applied with flexible and 
ergonomic design. It offers the highest precision
for your sensitive sewing works.

"VAUX-L" özellikle ofis mobilyası ve ayakkabı 
sektörlerindeki muntazam spor dikişleri dikmek 
için kullanılan makinedir. Hassas işlerde maksimum 
hassasiyet sunmaktadır. 

VAUX-L
Automatic Leather Sewing Machine
Otomatik Deri Dikme Makinesi

ENGLISH / TÜRKÇE

Please ask for special system designs for your speacial products.
Dikişi yapılacak işe uygun farklı tasarım yapılabilmektedir,siparişte bizimle irtibata geçebilirsiniz.

LIVING INNOVATION


