LISTA MASZYN „DNI OTWARTE IMPALL 2018”
1. Specjalistyczna dziurkarka bieliźniana JUKI LBH-1796 z indexerem, zapewniająca szybkie
i dokładne odszycie dziurek w plisie wyrobu.
2. Automatyczna guzikarka SIRUBA ASP-ABF100J z podajnikiem guzików.
3. Technologia NFC - zdalna regulacja podstawowych parametrów szycia - na przykładzie maszyny
JUKI LK-1900BNSS.
4. Najszybsza ryglówka na świecie, możliwość powiększenia pola pracy do 5x4 cm BROTHER KE-430HX-05.
5. Innowacyjny system Vision do naszywania emblematów i etykiet, automatycznie dopasowujący wzór szycia
do kształtu naszywanego materiału.
6. Automat do naszywania etykiet, emblematów w polu szycia 130 x 100 mm JACK T-1310F.
7. Maszyna do naszywania kieszeni oraz z możliwością stebnowania w polu szycia 300 x 200 mm
JACK T-3020TDB.
8. Automat do odszywania małych elementów – patki, kołnierzyki, mankiety – A-9000 na bazie głowicy
JUKI DDL-8700.
9. Automat do naszywania kieszeni (dzianiny, tkaniny, odzież robocza) 2525-PSFG.
10. Automat do odszywania kieszeni ciętych JACK T-5878-68.
11. Mereżkarka do ozdobnych ściegów w obrusach JAPSEW J-1721P.
12. Maszyna łańcuszkowa do imitacji ściegu ręcznego JAPSEW J-201-DD.
13. Ramieniówka do szwu francuskiego z funkcjami automatycznymi – obcinanie nitki 9280-SPV.
14. Maszyna do uszczelniania szwów JAPSEW NHA-7705.
15. Hafciarka 1-głowicowa 12-kolorowa FORTEVER FT-1201S.
16. Automatyczna lagowarka RICHPEACE RPCP1018 IVD.
17. Ploter rysujący MAGIC-JET 2/180.
18. Ploter rysujący MAGIC JET 4/180.
19. Ploter rysujący MAGIC JET 2/180-KC.
20. Ploter tnący RPTM1512S-MJ.
21. System przygotowania produkcji RICHPEACE CAD.
22. Innowacyjne stębnówki 1-igłowe z elektronicznym systemem transportu, czujnikiem grubości materiału,
możliwością indywidualnego projektowania ściegów oraz wieloma nowymi funkcjami JUKI DDL9000CFNS.
23. Stębnówka posiadająca elektroniczne sterowanie pracą ząbków, krótkie obcinanie, czujnik grubości
materiału BROTHER S7300-403/PFL PREMIUM.
24. Overlocki półsuche na przykładzie JUKI MO-6714DA - wyeliminowany efekt plamienia olejem.
25. Seria overlocków z systemem Direct Driwe - PEGASUS M952-52.
26. Maszyna do obszywania emblematów MERROW MG-3U.
27. Nowoczesna maszyna drabinkowa z łożem płaskim, z panelem sterowania wbudowanym w głowicę,
poprawiający komfort użytkowania JACK W4-D.
28. Automatyczna
maszyna
drabinkowa
(renderka)
z
górnym
transportem
różnicowym
SIRUBA F007KD-W122/FFC/UTG.
29. Nowoczesna maszyna drabinkowa z łożem cylindrycznym, z funkcjami automatycznymi
oraz panelem sterowania wbudowanym w głowicę, poprawiający komfort użytkowania JACK K4-UT.
30. Maszyna drabinkowa do wszywania gumy w prześcieradłach SIRUBA C007K-W542-364/CFC/CL/FH.
31. Maszyna drabinkowa z lewym nożem odkrawającym i automatyką do podwijania materiału
SIRUBA C007KD-W812-356/CRL/UTP/CL/RL.
32. Maszyna drabinkowa z bardzo wąskim łożem cylindrycznym do odszywania niewielkich obwodów
zamkniętych SIRUBA S007K-W122-356/PCH-3M.
33. Lamowarka drabinkowa cylindryczna z pullerem SIRUBA C007K-W222-356/CQ.
34. Gumiarka 4-igłowa cylindryczna z przednim naprężaczem gumy oraz tylnym pullerem odbierającym materiał
SIRUBA VC008-04095P/VWL.
35. Maszyna 12-igłowa wyposażona w oprzyrządowanie do naszywania taśmy odblaskowej w odzieży roboczej
SIRUBA VC008-12064P/TO.
36. Autolap LaRgo marki PEGASUS - rewolucja wśród autolapów.
37. Autolap SIRUBA D007-460-02/ET/AK/AW7 specjalistyczna maszyna do łączenia dzianin szwem płaskim.
38. Guzikarka mechaniczna JACK T-1377E.
39. Overlock 4-nitkowy z silnikiem Direct-Drive SIRUBA 747K-514M2-24(DD).
40. Overlock 4-nitkowy z automatycznym obcinaniem i odsysaniem SIRUBA 747LD-514M3-24/ECA.
41. Overlock z funkcją w pełni automatycznego zaszywania łańcuszka SIRUBA 747K/BKF.
42. Overlock z łożem cylindrycznym, umożliwiający odszywanie niewielkich obwodów zamkniętych
SIRUBA 747KS.
43. Overlock z łożem cylindrycznym, umożliwiający odszywanie niewielkich obwodów zamkniętych Siruba
747KS.

44. Overlock z łożem cylindrycznym do podwijania dołów ściegiem imitującym podszywarkę
SIRUBA 747KS/ESK.
45. Overlock 5-nitkowy z górnym transportem do ciężkich materiałów SIRUBA 747KT-516X3-56.
46. Owerlok automatyczny z górnym transportem, do szycia materiałów tapicerskich JACK JK-798TE.
47. Najszybsza guzikarka na świecie BROTHER BE-438.
48. Elektronicznie sterowana dziurkarka bieliźniana z możliwością obszycia długości dziurki do 120 mm
JACK T-1790BS-2.
49. Dziurkarka odzieżowa JUKI MEB-3200SSMM.
50. Elektronicznie sterowana ryglówko – guzikarka, dwie funkcje w jednej maszynie JACK T-1900BSK.
51. Maszyna do odszywania wzoru w polu 15x10 cm, programowanie z panelu BROTHER BAS-311.
52. Programowalny automat do odszywania wzoru w dostępnym polu pracy BROTHER BAS-326H NEXIO.
53. Automat do odszywania elementów odzieży w dużym polu szycia 1200 x 800 cm JACK T-12080.
54. Maszyna do pełnej imitacji ściegu ręcznego JAPSEW 781E.
55. Maszyna do cięcia taśmy na odcinki. Cięcie na zimno lub na gorąco z przytapianiem brzegu
JAPSEW JM-120LR.
56. Przewijarka do nici na 4 szpulki TONY H-04.
57. Klejarka taśmowa INDU NHG-600-B – zalety pasów teflonowych wykonanych w technologii bezszwowej.
58. Podszywarka przenośna 1-nitkowa JAPSEW J-500.
59. Wieloczynnościowa maszyna JUKI HZL-G220, umożliwiająca odszycie 180 wzorów użytkowych,
w tym liter i imitacji 7 rodzajów dziurek.
60. Stębnówka 1-igłowa JUKI DLN-9010ASH – maszyna z transportem igłowym do zadań specjalnych.
61. Stebnówka 1-igłowa z automatyką do ciężkiego szycia SIRUBA DL7200-BH1-16.
62. Stebnówka 1-igłowa z automatyką, dużym chwytaczem i wydłużonym ściegiem, do ciężkiego szycia
SIRUBA DL7200-BX2-16.
63. Najpopularniejsza stebnówka 1-igłowa z automatyką do średniego szycia SIRUBA DL7200-BM1-16.
64. Stebnówka 1-igłowa z automatyką i transportem podwójnym igłowo-ząbkowym do ciężkiego szycia
SIRUBA DL7200-NH1-16.
65. Stebnówka 1-igłowa z automatyką oraz odkrawaczem brzegu materiału SIRUBA DL7300-RM1-64-16.
66. Stebnówka 1-igłowa bez automatyki z silnikiem Direct-Drive SIRUBA DL730-M1A.
67. Stebnówka automatyczna z unikatowym systemem głosowym w języku polskim JACK A4 PL.
68. Stebnówka automatyczna z krótkim obcinaniem nici, zamkniętym układem smarowania
oraz oprzyrzadowaniem przeciw pętleniu ściegu JACK A5-N.
69. Stebnówka automatyczna do szycia grubszych materiałów z powiększonym chwytaczem
i wydłużonym ściegiem do 12 mm JACK JK-2001G.
70. Podstawowa stębnówka z zamkniętym układem smarowania BROTHER S7100-403/PFL.
71. Model stębnówki łączący zalety elektronicznego sterowania pracą ząbków i przystępnej ceny
BROTHER S7250-403/PFL PREMIUM.
72. Stębnówka z potrójnym transportem JUKI DNU-1541 jako podstawowa maszyna do szycia skór.
73. Superszybka automatyczna stębnówka z potrójnym transportem JUKI LU-2810ES.
74. Nowoczesna stebnówka automatyczna z górnym transportem, do szycia materiałów tapicerskich,
o zwiększonym polu pracy oraz długim ściegiem JACK JK-2030G.
75. Stebnówka 2-igłowa z systemem wyłączanych igieł z funkcjami automatycznymi JACK JK-58450G.
76. Stebnówka 2-igłowa z wyłączanymi igłami oraz automatyką SIRUBA DT8200-45-064M/C.
77. Zalety powiększonych chwytaczy w stębnówkch dwuigłowych na przykładzie JUKI LH-3588-7AGF.
78. Owerlok automatyczny z unikatowym systemem głosowym w języku polskim JACK C4 PL.
79. Owerlok automatyczny z krótkim obcinaniem łańcuszka, z odsysaniem nici JACK C5.

