
www.elektroteks.com.tr
Scan for more information
Daha fazla bilgi için tarayınız

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

• 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
• Maks. malzeme kalınlığı: 12 cm• Maks. malzeme kalınlığı: 12 cm
• RFID otomatik ürün - desen tanıma sistemi
• Uzaktan ve mobil olarak üretim raporlarına ulaşabilme
• Aynı anda iki farklı ürün işleyebilme
• Otomatik ürün presleme sistemi
• Tamamen ürün odaklı kasnak ve pres sistemi
• Farklı ürünler için esnek kasnak dizaynı
• Tamamen esnek kullanıcı dostu yazılım: EtQuilt• Tamamen esnek kullanıcı dostu yazılım: EtQuilt
• Maks. dikiş alanı: 2000mm x 1000mm (Opsiyonel değiştirilebilir)
• Kurulum alanı: 4000mm x 3000mm

 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
• Max. material thickness: 12 cm• Max. material thickness: 12 cm
• RFID automatic product - pattern recognition system
• Remote & smartphone production monitoring system
• Two different product processing concurrently
• Automatic product pressing system
• Totally product based frame and press system
• Flexible frame system for different products
• Flexible and user friendly software: EtQuilt• Flexible and user friendly software: EtQuilt
• Max quilting area: 2000mm x 1000mm (Optionally produced)
• Setup area: 4000mm x 3000mm

Specifications

"VAUX-P" is developed specially for your 
pillow – cushion like products in order to apply 
quilting – tacking works. It achieves applications 
on various kinds of materials and thicknesses.

"VAUX-P" minder ve yastık gibi ürünlerinize 
tamamen size özel dizaynıyla seri ve fonksiyonel
şekilde dikiş – punteriz uygulaması yapan makinedir. 
Birbirinden farklı material ve kalınlıklarda muntazam 
dikişler elde etmektedir.

VAUX-P2 
Automatic Pillow & Cushion Quilting – Tacking Machine
Otomatik Yastık & Minder Dikiş – Puneteriz Makinesi

ENGLISH / TÜRKÇE

LIVING INNOVATION


