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BROTHER BAS-375H

Krótki opis produktu

MASZYNA
RAMOWA
DO
AUTOMATYCZNEGO
ZAPROGRAMOWANEGO WZORU 120 x 70 cm

ODSZYWANIA

Opis produktu

Innowacyjny automat do odszywania zaprogramowanego wzoru w dostępnym polu szycia.
Zmieniona konstrukcja maszyny pozwoliła zminimalizować gabaryty, a tym samym oszczędzić
powierzchnię potrzebną do instalacji urządzenia.
Maszyna posiada ruchomą głowicę poruszającą się w osi X, ruch materiału w osi Y dzięki ramce
dociskowej. Taka konstrukcja maszyny pozwala na zwiększenie dokładności i jakości szycia
niezależnie od przeszywanego wzoru. Głowica bowiem jest zawsze ustawiona w kierunku szycia.
Stosowana do wielokrotnego wykonywania powtarzalnego wzoru, jak odszywanie zamocowań,
ozdobnych przeszyć, doszywanie uchwytów czy klamer.
Znakomicie sprawdzają się w wielowarstwowym szyciu ciężkich materiałów jak np. pasy
transportowe, worki kontenerowe. Doskonała do naszywania taśm, rzepów, etykiet oraz do
ozdobnych przeszyć dekoracyjnych.
Zastosowanie do napędu maszyny silnika servo o dużej mocy (550W) zapewnia większą siłę
przebicia odszywanych materiałów przez igłę, nawet przy niewielkich prędkościach szycia Nowe
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rozwiązanie mechanizmu transportu zapewniają zwiększenie jakości odszywanych wzorów, bardziej
płynną pracę maszyny, dużą dokładność i skrócenie czasu rozpoczynania i zakańczania procesu
szycia.
Maszyny wyposażone są w nowoczesny panel oparty na technologii NEXIO
-dotykowy wyświetlacz (7 cali)
-łatwa edycja programów
-manipulator ułatwiający sterowanie
-prosty wybór programów, tworzenie nowych, zapisywanie...
-czytnik kart SD oraz porty USB
- system samodiagnozy i wyświetlania informacji o ewentualnych błędach
Zwiększono siłę przebicia materiału przez igłę, oraz stabilizację materiału podczas szycia.
Równomierne i stabilne naprężenie nici podnosi jakość ściegu.
Parametry szycia:
- pole pracy 1200 x 700 mm
- prędkość szycia 2 500 ściegów/min
- długość ściegu 0,05 – 20,0 mm
- maksymalna ilość ściegów w programie 100 000
- maksymalna ilość programów 999
- wysokość podnoszenia stopki max 95 mm (unoszona głowica na wysokość na wysokość 70 mm)
- chwytacz o podwójnej pojemności
- system chłodzenia igły
- czujnik zrywu nici
- elektroniczny programowalny naprężacz nici
- czytnik kart pamięci SD
- dwa złącza USB
- ciśnienie robocze 0,5MPa
- waga 910 kg
Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
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