Đặc điểm kỹ thuật
Ứng dụng
Hàng trung bình
Hàng dày

5,000 mũi/phút

Tốc độ may tối đa
Tốc độ lại mũi tối đa
Chiều dài mũi may tối đa
Loại cắt chỉ
Kẹp chỉ trên
Công tắc tay
Đèn LED
Nâng chân vịt tự động
Độ cao chân vịt
Kim (DB×1・DP×5)
Độ cao răng cưa
Động cơ
Trọng lượng

5mm

4,000 mũi/phút
3,200 mũi/phút

5mm*
Cơ chế cắt chỉ 2 chiều
Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn
Nâng chân vịt gối: 10~15mm/ Nâng chân vịt tự động: 12mm
#11-#18
#19-#22
0.9mm
1.2mm
AC servo motor
37kg
1 pha: 200~240V
Điện năng tiêu thụ tối đa: 400VA

Nguồn điện

Máy may một kim truyền động trực tiếp với Hệ thống đẩy điện tử,
Cắt chỉ và Nâng chân vịt tự động
Với động cơ truyền động trực tiếp, bộ nâng chân vịt tự động và khả năng điều
chỉnh chiều dài mũi may, máy cho chất lượng đường may đẹp và năng suất cao.
- Cho phép điều chỉnh chiều dài mũi may trên bảng điều khiển
- Cắt chỉ thừa ngắn (3.5mm)

*Nếu bạn cần điều chỉnh 7mm, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của chúng tôi.

- Có bộ nâng chân vịt tự động
- Trang bị hộp dầu kín

Cải tiến và Tiện lợi
VP Hà Nội:

Phòng 601, Tầng 6, Toà Nhà Văn Hoa, Số 51 Kim Mã,
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3732 6374

VP HCM:

Số 43 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84) 28 3526 0082
(+84) 28 3526 0084

BROTHER INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD.

(Website tiếng Việt)

Cải tiến và Tiện lợi
Với động cơ truyền động trực tiếp, bộ
nâng chân vịt tự động và khả năng
điều chỉnh chiều dài mũi may, máy
cho chất lượng đường may đẹp và
năng suất cao.

Cho phép điều chỉnh chiều dài mũi may
trên bảng điều khiển
Dễ dàng cài đặt chiều dài mũi may dưới dạng giá
trị số trên bảng điều khiển, giúp cải thiện năng suất.

Cắt chỉ thừa ngắn (3.5mm)
Cơ chế cắt chỉ 2 chiều giúp cắt chỉ sát ngay dưới lỗ
kim, cho chiều dài chỉ thừa ngắn tối thiểu 3.5mm.
Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh sử dụng chế độ may
phù hợp giúp mũi may cuối đẹp hơn.

Trang bị hộp dầu kín
Trang bị hộp dầu kín bằng nhôm giống máy
S-7250A.

Lại mũi dễ dàng nhờ công tắc tay

Đèn LED được trang bị tiêu chuẩn

Các chức năng hữu ích được tiến hành dễ dàng
với 2 công tắc tay. Bạn có thể thiết lập chức năng
cho từng công tắc, hoặc kết hợp cả hai công tắc
để tạo nên nhiều lựa chọn hơn.

Đèn LED được tích hợp sẵn hai bên trụ kim giúp việc
vận hành máy tốt hơn và ngăn các khoảng tối.

Trang bị bộ nâng chân vịt tự động
Tăng năng suất và giảm tiếng ồn so với bộ gạt gối
thông thường.

Công tắc A

Công tắc B

Máy thường

S-7180A Tiêu chuẩn

S-7180A Tùy chỉnh

