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Raylı top başı dikiş makinası L452

hafif ve orta ağır kumaş kalitelerine uygundur 
örneğin pamuk, ev tekstili, denim, plastik malzemeleri, kaplanmış dokuma kumaşları, 
moquette halıları için vs.

model örneği:
- dikiş uzunluğu 3.600mm
- iskele uzunluğu 4.600mm
- kumaş sıkıştırma pnömatik germe 
bari vasıtasıyla
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Detaylı fonksyonları L452
Kumaş gericisi
Kumaş yandan kumaş gericiler aracıyla 
sıkıştırılır.
kumaş gericiler hareketli ve böylece 
ve elle de düzeltilip dikime hazır hale 
getirilebilir.   

Sıkıştırma barı
Opsiyonlu sıkıştırma barı vasıtasıyla 
kumaş boydan boya sıkıştırılabilir. 
Sıkıştırma barı her iki yöndeki düğme-
ler ile aktive edilir (açma, basınclı hava 
yoluyla/maks. 8bar, kapama kendi 
ağırlığı ile)

Kontrol ünitesi
Basit kontrol sistemi sayesinde, ma-
kinayı kumanda etmek çok kolay ve 
hemen anlaşılabilir. ilk adım olarak 
istenilen yön ön seçilip (dikmek ya da 
geri başlangıç pozisyonuna hareket 
etmek*) başlangıç düğmesi ile aktive 
edilir. 

(* 230V tek faz için ileri hareket motor ile, geri hareket 

manuel  debreyaz lövyesi üzerinden)  

Dikiş ünitesi
Sağlam olan dikiş ünitesi kuru ve ıslak kumaşlar için uy-
gundur. Kesim ve dikiş işlemi tek adımda senkron ola-
rak gerçekleşir.

Kesici
Yüksek performanslı kesici, çift devirli paslanmaz çelik 
bıçaktan ve aşırı dayanıklı metalden yapılmış olan karsıt 
bıçaktan oluşmaktadır. Kesme ünitesinin özel şekliyle 
zor kumaşlarda rahatlıkla işlenebilir. geçirginlik: 8mm.
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Tek nik  datalar ı L452
dikiş eni:
16, 20, 24mm
(standart 24mm)

Dikiş uzunluğu:
müşteri arzusuna göre, örneğin 
1.600mm, 2.200mm, 3.600mm. 
5.400mm vs. 

Akıim prizi
400V, 50Hz, üç fazlı; diğer voltaj-
lar mümkün (230V tek fazda: geri 
hareketi manuel)

Kumaş gerginliği:
sıkıştırma barı pnömatik olarak 
çalıiır (sıkıştırma kendi ağırlığın-
dan  <150 N)

Teknik değişiklikler yapılabilecektir 
(kasım 2013)
Değişik opsiyonlar ve özel dikiş maki-
naları (terzi işleri) mümkündür. Bize 
başvurun veya tarafımıza numunenizi 
gönderin
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• Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG 
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de
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