
Iris 10
Hafciarka kompaktowa, 

1–głowicowa, 10–nitkowa

Idealna do haftu płaskiego, haftu na czapkach i gotowych ubiorach. 
Cylindryczne ramię przyda się w czasie haftów na gotowych produktach.

http://www.strima.com/Texi-Iris-10/item/1046784/


Iris 10
Hafciarka kompaktowa, 1–głowicowa, 10–nitkowa

• 1 głowica
• 10 igieł/nitek
• maks. pole haftu: 310 x 210 mm
• w standardzie 4 tamborki
• wyposażona w oprzyrządowanie do haftowania czapek (2 
tamborki, uchwyt do wstępnego formowania czapki, uchwyt 
mocujący do maszyny); uchwyt do czapek 220 stopni
• cylindryczne ramię
• wielojęzyczne menu (w tym także w języku polskim)
• dotykowy panel 7’’ z niezbędnymi funkcjami i obrazkowym, 
bardzo intuicyjnym menu (przycisk START, STOP, manualne 
ucinanie nici i zmiana koloru nici, klawisze przesuwu ramy, 
status haftu, klawisze numeryczne do wyboru igły)
• edycja, kasowanie, kopiowanie i skalowanie haftu na panelu
• śledzenie pracy w czasie rzeczywistym na panelu

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system DBXK5 w odpowiednich grubościach
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• automatyczne obcinanie nici
• automatyczna zmiana koloru nici
• czujnik zerwania nitki
• regulowana wysokość masztu nici ułatwia jej transport
• zewnętrzny szpulownik nici w zestawie
• max. prędkość szycia 1.000 ściegów/minutę
• możliwość sprawdzenia obrysu haftu
• wbudowane gniazdo USB
• wbudowana lampka LED
• obsługuje popularne formaty dostępne na rynku: Tajima, 
Barudan, ZSK (.dst, .dsb, .fdr)
• energooszczędny silnik SERVO 150 W
• zasilanie 220 - 240V, 50/60 Hz
• wymiary hafciarki 64 x 57 x 78 cm, waga 45 kg 

Specyfikacja techniczna

• profesjonalne oprogramowanie do projektowania haftów - WILCOM DECO STUDIO LITE E3 - w specjalnej cenie w zestawie z hafciarką
• solidna podstawa na kółkach pozwalająca na łatwy transport hafciarki w dowolne miejsce

Możliwe wyposażenie dodatkowe

owalny 70 x 50 mm
110 x 110 mm
190 x 140 mm
310 x 210 mm
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