


Ząbki przesuwające materiał zatrzymują się podczas wkłucia igły. DigiFlex Feed pozwala 
dostosować właściwe naprężenia 
nici do używanego materiału.

Olej krążący w zamkniętym obiegu pozwala na 
zminimalizowanie zabrudzeń, które mogą się 
zdarzać przy konwencjonalnych maszynach. 
System minimalnego smarowania zapobiega 
plamieniom oraz wyciekom oleju.

Prosty wybór długości ściegu i prędkości 
szycia. Możliwość ustawiania programów 
szycia i ich szybkiego wyboru.

Zmniejszono hałas powodowany przez 
zmianę kierunku obrotów podczas 
szycia wstecznego.

Optymalne umieszczenie gumowych 
amortyzatorów pod głowicą zapewniło 
wyjątkowo równą powierzchnię blatu.

Modele maszyn z serii NEXIO pozwalają na 
przekazywanie danych do komputera. 
Wizualizacje  i analiza parametrów pracy 
pozwala na zarządzanie produktywnością 
oraz utrzymaniem i konserwacją maszyn.

Prosty transfer danych ze wszystkich 
maszyn NEXIO oraz aktualizacja 
oprogramowania poprzez port USB.

Nowy mechanizm pozwala na 
obcięci nici zaraz pod 
powierzchnią płytki, dzięki temu 
uzyskujemy trzy-milimetrowe 
końcówki, redukcja długości nitek 
uzyskana dzięki systemowi 
„Premier Spec.”„Premier Spec.”Sensor kontroluje położenie igły i czuwa nad synchronizacją pracy ząbków.

Elektroniczne sterowanie pracą ząbków pozwala na komunikację 
pomiędzy podzespołami maszyny czego efektem jest (między innymi) 
ograniczenie ilości łamanych igieł.

Koordynacja ruchu ząbków 
i wkłuć igły w materiał Idealne szycie bez zmarszczeń Zapobieganie 

zabrudzeniom

Łatwy w obsłudze 
panel operacyjny

Łatwiejsze 
przesuwanie tkaniny

Zwiększenie 
produktywności z IoT

Łatwe i bezpieczne 
zarządzanie danymi 
dzięki łączu USB

Obniżenie poziomu 
szumów przy 
szyciu wstecznym

Krótkie obcinanie nici (3 mm), 
eliminuje konieczność 
„docinania” nitek

Zmiana sterowania pracą ząbków 
z mechanicznego na elektroniczne

Zapobieganie łamaniu igieł podczas
szycia ściegiem wstecznym

Zwykły model
Zwykły model

Zwykły model

Najlepsza wydajność 
to DigiFlex Feed

System sterowania pracą ząbków

System DigiFlex Feed został po raz pierwszy zastosowany 
w maszynie S-7300A. Rozwiązanie zostało wysoko ocenione 
przez rynek – pozwala ono na rozwiązanie różnorodnych 
problemów związanych z szyciem.

Zmniejszenie ilości łamanych igieł
i poprawa produktywności.

Prosty wybór wersji pracy ząbków 
podnosi standard pracy z trudnymi materiałami.

Podniesienie jakości szycia dzięki 
indywidualnemu przypisaniu parametrów 
szycia dla konkretnych materiałów.

Schemat ruchu ząbków Właściwości

Ruch standardowy - owalny Redukuje przesuwanie 
się materiałów

Mocniejsze 
zaciąganie ściegu

Zmniejsza ilość 
łamanych igieł

Redukuje marszczenie

Ruch standardowy - owalny

DigiFlex Feed No 1 
podniesiony ruch przedniej części 

ząbków
DigiFlex Feed No 2

podniesiony ruch tylnej części 
ząbków

DigiFlex Feed No 3
 prostokątny ruch ząbków

Trójstopniowy system 
ograniczający łamanie  igieł

Funkcje maszyny zapewniające 
wysoką jakość i łatwość szycia

Zwiększenie produkcji 
poprzez zarządzanie 
wydajnością z IoT 
(Internet of Things)


