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JUKI DNU-1541

Krótki opis produktu

MASZYNA 1-IGŁOWA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM
Opis produktu

Juki DNU 1541 - idealna dla krawiectwa ciężkiego
JUKI DNU - 1541 to popularny model stebnówki wykorzystywanej do szycia grubych materiałów
takich jak skóra. Przy sprzedaży maszyna wyposażana jest w silnik energooszczędny o mocy 750W,
który pozwala zaoszczędzić nawet do 70% energii elektrycznej w porównaniu z silnikiem
sprzęgłowym. Silnik ten montowany w JUKI DNU - 1541 gwarantuje płynne działanie i cichą
pracę. JUKI DNU - 1541 to stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem i pionowym
chwytaczem o powiększonej pojemności. Skóra, tkaniny tapicerskie, drelich, materiały z
podszewką, jeans, wełna - wszystkie one to krawiectwo ciężkie i wymagające doskonałego sprzętu.
Z odpowiedzią za ów potrzebą przychodzi właśnie JUKI DNU a zwłaszcza model JUKI DNU 1541.
Stebnówka z potrójnym transportem - JUKI DNU 1541 to doskonały wybór
Szukasz bardzo dobrej technicznie stebnówki, która zapewni Ci efektywną pracę? Juki DNU 1541
to idealna propozycja. Dzięki zastosowaniu potrójnego transportu materiału, szycie grubych i
wymagających tkanin staje się znacznie łatwiejsze. Potrójny transport to rozwiązanie wprost dla
krawiectwa ciężkiego.
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Parametry techniczne stebnówki JUKI DNU 1541:
- Max. prędkość szycia 2500 ściegów/min.,
- Max. długość ściegu 9 mm (do przodu i do tyłu),
- Max. wysokość podnoszenia stopki 16 mm,
- System igieł: 135x17, Nm125 - Nm180),
- Grubość nici: Nm=60/3 ~ 15/3,
- Dystans między igielnicą a korpusem maszyny 264 mm,
- Smarowanie punktowe, knotowe.
Najważniejsze cechy maszyny szwalniczej Juki DNU 1541:
- energooszczędny silnik,
- cicha i płynna praca maszyny,
- potrójny transport materiału,
- idealna do szycia grubymi nićmi,
Maszyna Juki DNU 1541 należy do kategorii maszyn do ciężkiego szycia. Maszyna sprzedawana jest
kompletna, ze stołem i silnikiem.
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