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Ultra-Süper

ağır ve çok ağır kumaş kalitelerine  
uygundur, örneğin kaplanmış halılar, dokunmuş 
halılar, plastik malzemeler, taşıma bantları, suni 
çim, Nonwoven, dokunmuş cam elyafı, lastik kor-
don, filtre dokumasız kumaş, vs.

Modelli top başı raylı dikiş makinası

DOHLE
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Desen örnekleri:
- dikiş uzunluğu: 3.600mm
- iskele uzunluğu: 4.850mm
- kumaş  sıkıştırma yanal ara kumaş    
  tutuculu gerici vasıtasıyla

Iş masası (opsiyon)



Dikiş ünitesi
Sağlam olan dikiş ünitesi kuru ve ıslak 
kumaşlar için uygundur. Kesim ve dikiş 
işlemi tek adımda senkron olarak gerçekleşir. 
Malzemenin uçları bir biriyle dikilir. Dikiş 
açıldıktan sonra takriben 50mm lik düz bir 
dikiş oluşmaktadır.  

Ultra-SüperDetaylı fonksiyonlar

Kesici
Yüksek performanslı kesici ayrı tahrikli 
HSS  bıçağa ve bir sert metalden oluşan 
karşıt kesme jiletine sahiptir. kesme ünite-
sinin özel şekliyle zor kumaşlarda rahatlık-
la işlenebilir.

Kademeli tahrik 
İğnenin malzemenin içinde olduğu halde, 
makinenin hala beslenmesi durdurulur. Bu 
özel mekanizma iğnenin yanal eğilmesini 
önler. Böylece sert ve ağır kalitelerin işlevi 
mümkündür.
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En yüksek seviyede çalışan makina 
 

Ultra-Süper dikiş makinası modelinin geniş dikişi sağlam ve koparmaya day-
anıklı bağlantıyı sağlar. ister iri olsun, ister ince olsun, ister gevşek ya da sabit 
olsun, Ultra-Süper modelli dikiş makinası konvansiyonel piyasada bulunan 
dikiş makinalarının yapamadığı dikiş işleri rahatlıkla yapabilmektedir.   



Ultra-Süper

Dikiş türü:
tek iplikli top başı dikişi

Dikiş genişliği:
takr. 50mm  
(60mm opsiyonlu)

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

Akım prizi:
400V, 50Hz, üç fazlı; 
diğer voltajlar mümkün 

Kesici:
HSS bıçağı 200mm
sert metal - karşıt kesme jileti
kesici uc uca, ışık yarığı veya üst üste 
ile çalışabilmek için yandan ayarlanır

Kumaş gerginliği:
Sağ ve sol gerici ara kumaş tutucu ile

Opsiyon (seçim):
Iş masası
Kumaş sabitlenmesi için menteşeli bar

teknik değişiklikler yapılabilecektir (aralık 2013)
Değişik opsiyonlar ve özel dikiş makinaları 
(terzi işleri) mümkündür. Bize başvurun veya 
tarafımıza numunenizi gönderin
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Dohle makinaları - dünya çapında kullanılmaktadır


