Rychlý & Kompaktní
Výkonný a kompaktní vyšívací stroj zrozený pro detail

Tajima SAI je nový model kompaktního
vyšívacího stroje od lídra v oboru výroby
vyšívacích automatů japonské rmy
TAJIMA. Nový model stroje je malý a
kompaktní a je skvělým pomocníkem
pro začínající profesionály.

Ideální volba pro začínající profesionály
Kvalita jako u profesionálních strojů
Produktivita srovnatelná s průmyslovou technologií
Vysoká kvalita zpracování zaručuje dlouhou životnost
při minimální údržbě

SAI je malý a může být použit
v libovolném prostředí
Design podle 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.

Software pro nápisy a editace
Vysoký výkon

„TAJIMA Writer”
Jednoduchý software, který Vám umožní rychle a jednoduše vytvářet
texty a nápisy, případně kombinovat hotové vzory s textem.

stehů
za minutu

S 8 barvami je výroba většiny
vzorů rychlá a efektivní

Rychlá výroba
menších vzorů
* Max. rychlost vyšívání čepic je 700 stehů/min.

* TAJIMA SAI používá systém pro průmyslové jehly

Nápisy a Monogramy
Stroj umožňuje tvorbu nápisů a monogramů přímo na ovládacím panelu (6 základních typů písma)

Upínací
přípravky

Velký tubulární rámeček
Vyšívací plocha
200mm x 300mm

Malý tubulární rámeček
Vyšívací plocha
100mm x 100mm

Počet Hlav: 1

Stehové formáty: .dst, .tbf, .tcf

Počet Jehel: 8

Hmotnost: 37kg

Rychlost vyšívání: Max. 800 stehů za minutu

Speciﬁkace

(Čepicový rám: 700 stehů za minutu)

* Čepicový rám (volitelné)
Vyšívací plocha
75mm x 300mm

Rozměr stroje: Šířka 555 mm, Výška 668 mm, Hloubka 578 mm
Vyšívací plocha: 200 x 300 mm

Napájení: AC 100-120V, 200-240V (50/60Hz)
Příkon: 100W
Automatický odstřih: Ano
Detekce přetrhu nitě: Ano

Distributor

Výrobce

* 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 dokumentu nesmí být používány bez souhlasu výrobce

Model: MDP-S0801C (200x300) S

