
Nhờ sử dụng hệ thống bôi trơn tối thiểu , đường may trở nên sạch hơn.
Dòng máy cuốn sườn ống hẹp này rất lý tưởng khi may trên nhiều loại vật liệu khác nhau 
từ sơ mi tới jeans.

- Đường may sạch nhờ hệ thống bôi trơn tối thiểu
- Dao mới với thiết kế an toàn cao
- Mẫu may đẹp nhờ cơ cấu chân ép mới
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Ứng dụng

Kiểu bôi trơn

Tốc độ may tối đa

Chiều dài mũi tối đa

Độ cao nâng chân ép

Dao động trụ kim

Kim

Loại kim
2 kim

3 kim

Độ cao răng cưa

Trọng lượng

Kích thước

Chu vi ngoài của xy lanh

Lực chân ép

Đường may sạch nhờ 
hệ thống bôi trơn tối thiểu

Dao mới với thiết kế 
an toàn cao

Cải tiến cơ cấu chân ép mang lại 
chất lượng may tuyệt vời. 

Hệ thống bôi trơn tối thiểu 
chỉ cung cấp một lượng dầu 
(nhỏ) nhất định đến trụ kim 
và trục trên, giúp đường may 
sạch, làm tăng giá trị sản 
phẩm.

Thao tác may được thực hiện một cách an 
toàn nhờ thiết kế dao mới có độ an toàn cao.

Cơ cấu chân ép chuyển động nhẹ nhàng hơn giúp ngăn ngừa tình trạng đẩy 
vật liệu không đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. 
Ngoài ra, lực nén chân ép cũng được cải thiện lên đến 20%.

Trụ kim

Bình dầu

Đặc điểm kỹ thuật/

Ứng dụng Ứng dụng

Hàng dày

Hàng rất dày

Hàng rất dày

Hàng mỏng

Hàng mỏng Hàng dày

Bôi trơn tối thiểu

4,000 mũi/phút *1

3.8mm

10mm

30mm

1.0mm

49kg

#130#16#14#12

‘3/16

‘1/4 ‘1/4

‘3/16 ‘3/16

#140

171mm

465mm x 500mm x 340mm

1.3mm

1/8 x 21/8 x 2

Organ TVX64NY

4.7mm

11mm

35mm

Schmetz TVX5

Hàng dày

Hàng mỏng – trung bình

Hàng mỏng – trung bình

Hàng trung bình

*1 Nếu  kim bị gãy trong quá trình sử dụng máy DA-928A, hãy giảm tốc độ may.


