
Seria nowoczesnych stebnówek 2-igłowych z funkcjami automatycznymi, wyposażonych w energooszczędne silniki servo 
umieszczone w głowicach maszyn, bezpośrednio na wałach głównych. Takie rozwiązanie napędu zapewnia cichą i 
bezawaryjną pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.
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Maszyna wyposażona w czytelny i łatwy w 
obsłudze panel sterujący, za pomocą którego 
mamy dostęp do regulacji wszystkich funkcji 
automatycznych.

Udoskonalony system regulacji chwytaczy 
zapewnia precyzyjną korektę ustawień przy 
zmianie grubości igieł oraz umożliwia 
łatwiejszą i szybszą zmianę rozstawu igieł.

Silnik energooszczędny servo zamontowany 
w głowicy maszyny zapewnia szybki start 
oraz cichą i stabilną pracę. Uruchamia się 
tylko podczas szycia, co wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Podwójny system naprężaczy nici igłowej 
umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów 
ściegu na różnych materiałach i niciach.

Usprawniony system smarowania w 
zamkniętym obiegu, doprowadzający 
minimalną ilość oleju do najważniejszych 
mechanizmów maszyny. Zamknięty układ 
blokuje dostęp powstających podczas szycia 
zanieczyszczeń, gwarantując dłuższą 
eksploatację pomiędzy wymianami oleju.
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Przycisk ściegu wstecznego łatwo dostępny 
w zasięgu ręki, umożliwia wykonywanie 
wzmocnień (rygli) podczas procesu szycia.

Podklasy -45 oraz -75 wyposażone są w 
system wyłączania igieł, szczególnie 
przydatny podczas obszywania narożników 
kieszonek, patek itp.

Mechanizm ustawiania mikrowzniosu stopki 
dociskowej umożliwia uzyskanie najwyższej 
jakości ściegu na materiałach elastycznych i 
puszystych, a także ułatwia szycie na 
zakrętach.

Transport igłowo-ząbkowy zapewnia stabilny 
przesuw materiałów pod stopką oraz 
zapobiega wzajemnemu przesuwaniu 
materiałów podczas przeszywania wielu 
warstw.

Najważniejsze automatyczne funkcje:

ź obcinanie nici
ź ryglowanie na początku i końcu szycia
ź podnoszenie stopki
ź pozycjonowanie igły
ź odrzutnik nici
ź mikrowłącznik szycia wstecznego
ź programowanie długości przeszycia
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Maszyny z transportem dolnym ząbkowym 

DT8200-42-064ML/C do materiałów lekkich i średnich, bez wyłączanych igieł

DT8200-45-064M/C do materiałów lekkich i średnich, z możliwością wyłączania igieł

DT8200-72-064HL/C do materiałów średnich i ciężkich, bez wyłączanych igieł, chwytacze o powiększonej pojemności

DT8200-75-064H/C do materiałów średnich i ciężkich, z możliwością wyłączania igieł, chwytacze o powiększonej pojemności

DOSTĘPNE PODKLASY

PARAMETRY TECHNICZNE

Model
Długość 
ściegu

Podnoszenie 
stopki

Prędkość szycia
Rozstaw 

igieł
Igły

Powiększony 
chwytacz

Wyłączane 
igły

Zastosowanie

DT8200-42-064ML/C 4 mm 7 mm 4000 ściegów/min

6,4 mm
inne jako 

opcja

DPx5 NIE NIE Lekkie i średnie

DT8200-45-064M/C 5 mm 7 mm 3000 ściegów/min DPx5 NIE TAK Lekkie i średnie

DT8200-72-064HL/C 7 mm 7 mm 3000 ściegów/min DPx5 TAK NIE Średnie i ciężkie

DT8200-75-064H/C 7 mm 7 mm 3000 ściegów/min DPx5 TAK TAK Średnie i ciężkie

Maszyna fabrycznie wyposażona jest w  
jasne energooszczędne oświetlenie LED pola 
pracy z możliwością regulacji natężenia 
światła.

Zintegrowany szpulownik zamontowany na 
głowicy maszyny.

Podklasy -72 oraz -75 wyposażone są w duże 
chwytacze umożliwiające stosowanie 
szpuleczek o podwójnej pojemności, co jest 
szczególnie istotne podczas szycia grubymi 
nićmi.

W przypadku szycia trudnych materiałów 
istnieje możliwość wyłączenia transportu 
igłowego i korzystania z samego transportu 
dolnego ząbkowego (wymagana wymiana 
ząbków i płytki ściegowej).
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