Kompaktní vyšívací stroj

S výšivkou je každý výrobek zajímavější.
Pokud zvažujete vyšívací stroj pro začátečníky,
je TAJIMA SAI určený právě pro Vás !
Vynikající kvalita, zpracování a odolnost průmyslového vyšívacího stroje zmenšená do kompaktního těla.
TAJIMA SAI je kompaktní vyšívací stroj, který kombinuje vysokou kvalitu vyšívání s výkonem a spolehlivostí.

Design japonského návrháře Toshiyuki Kita
Japonský designer Toshiuki Kito navrhuje výrobky především v Japonsku a Itálii od roku 1969. Za dobu svého
působení navrhl mnoho známých a populárních výrobků pro přední italské, německé a japonské výrobce
jako jsou domácí spotřebiče, roboti, nábytek a mnohé další. Mnohé z jeho prací jsou součástí stálé expozice
v galeriích jako je i Muzem Moderního Umění v New Yorku. Za své návrhy obdržel Toshiuki Kito prestižní
italské ocenění ADI Compasso d´Oro 2011.

Vynikající kvalita vyšívání v 8 barvách

Snadné ovládání s dotykovou obrazovkou

Na vyšívací stroj TAJIMA SAI je možné nasadit až 8 barev a vyšívat
tak i komplikovanější vzory s větším množstvím barevných kombinací.
Mezi čtvrtou a pátou jehlou je instalován liniový křížový kurzor pro
snadné zapolohování vzoru v rámečku. Konstrukce stroje vychází
z průmyslových jednohlavových vyšívacích strojů TAJIMA a je tedy
možné vyšívat i jemné detaily ve vysoké kvalitě.

Dotykový ovládací panel je navržen pro maximální jednoduchost.
Ovládání je intuitivní, přehledné a rychlé, včetně lokalizace do českého
jazyka. Vzory mohou být do ovládacího panelu načteny s pomocí
integrovaného USB portu nebo po lokální síti LAN.

Neobyčejně rychlý

* Připojení stroje do lokální sítě vyžaduje kompatibilní síťovou službu

Software pro nápisy a editace

SAI může vyšívat rychlostí až 800 stehů za minutu. Vysoká rychlost
je zachována i při vyšívání delších stehů a v průběhu vyšívání.
Vyšších rychlostí je dosaženo díky konstrukci mechanických částí
a vedení rámu srovnatelnou s průmyslovými vyšívacími automaty.

Nápisy, texty a monogramy mohou být kombinovány s hotovými
vzory v prostředí software TAJIMA Writer. Software podporuje i
vybraná písma s podporou české diakritiky a je lokalizován do
českého jazyka.
* TAJIMA Writer je kompatibilní pouze s 64bitovou verzí MS Windows 7 a vyšší

Tvorba nápisů na ovládacím panelu stroje
Nápisy a monogramy lze vytvářet i přímo na ovládacím panelu stroje, výsledný vzor je generován přímo na stroji.
Každý nápis je možný vyšívat ve 3 různých velikostech.
Volitelné typy písem na ovládacím panelu

Volitelné

Standardní výbava

Velký tubulární rámeček

Malý tubulární rámeček

Čepicový rám

Stavec pod stroj

Vyšívací plocha
200mm x 300mm

Vyšívací plocha
100mm x 100mm

Vyšívací plocha
75mm x 300mm

470mm (Š) x 855mm (V) x 650mm (H)

Speciﬁkace
Počet hlav

1

Počet jehel

8

Rychlost vyšívání max.

Max. 800 stehů / min.

Napájení

AC 100 - 120 V, 200 - 240 V (50 / 60 Hz)

Příkon

100 W

Automatický odstřih

Ano

Senzor přetrhu nitě

Ano

Podporované formáty

.dst .tcf .tbf

Hmotnost stroje

37 kg

Rozměr stroje

Š: 555 mm x V: 668 mm H: 578 mm

Vyšívací plocha max.

200 x 300 mm

Typové označení

MDP-S0801C (200 x 300)S

Distributor

Výrobce

Windows

7 je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Vyšívací plocha a rychlost vyšívání se mohou lišit v závislosti na použitém
modelu vyšívacího stroje, materiálu a typu výroby.
Ochranné známky, průmyslové vzory a obrázky obsažené v tomto katalogu
nesmí být používány bez souhlasu výrobce
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