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NOVA

TMBR com 18 cores e Calcador Controlado Digitalmente (DCP)



Características

Variedade de expressão em 18 cores. A troca constante de cones leva a uma perda
signi�cativa de produção.
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Especi�cações

O novo sistema "sem Picker"

DCP -Calcador Controlado Digitalmente-

O tecido vibra.

Sem DCP

O tecido não vibra.

Com DCP

Pode causar erros de salta-ponto,
          erros de linha ou distorção de bordado.

Para bordado mais estável

A agulha
sobe

A agulha
sobe

O calcador
sobe

O calcador
não sobe

Distribuidor Tajima em Portugal

* The specifications and designs of our products are subject to change without notice for performance improvement.
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Manufacturer

*The actual embroidery area and embroidery speed may vary depending on the items being produced, the machine 
model, and the embroidering conditions.

*Caution: No registered trademark or product design contained in this catalog may be used without prior permission 
from the manufacturer.     

■Exemplo: Diferença de "Vibração" em pele espessa

A "Vibração" ocorre quando o material é levantado durante o bordado, o que causa
salta pontos, falhas de corte, e qualidade de ponto reduzida.  

Veja o vídeo.

Dispositivo Multicording, Dispositivo Lamé, Bancada
Bandeja da Bancada, Bastidor Bordado, Bastidor X
Bastidor Bonés 2, Bastidor bolsos, Acessório contra-ruído
Bastidor M

6, 12, 15, 18Agulhas

95kg

Dispositivo Lantejoulas IV, Dispositivo Lochrose,
Torre de Sinal, Marcador de Posição, Lâmpada LED,
Bastidor Magnético tipo 2, Bastidor Magnético Bolsos tipo 2

Máx. 1,200rpm

Monofásico 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz

160W

Peso

Velocidade

Opcionais

Opcionais de Fábrica

Electricidade

Consumo de Energia

A altura do calcador pode ser de�nida no painel de operações de 
acordo com a espessura do material.
O tecido não vibra mesmo em materiais difíceis de bordar como 
pele, tecidos grossos e espessos, elástico ou colchas.

O bordado de 18 cores permite-lhe um vasto leque de possibilidades 
através de gradientes e combinação de cores.

O novo sistema “sem Picker” é perfeito para a estabilização da 
laçada e para aumentar a e�ciência da produção. Além disso, é 
muito mais fácil de substituir uma bobine sem o picker no 
caminho.

Mudar os cones frequentemente numa máquina de 1 cabeça pode 
reduzir-lhe signi�cativamente tempo de produção.
Reduza o número de mudanças de cones com a possibilidade de 
18 cores de uma só vez.
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