Uma Máquina de Bordar
de Nova Geração com
Inteligência Artificial
que altera as normas de produção

Controlo de Linha Inteligente

Equipada com a primeira
tecnologia da indústria

Altera os padrões de produção
Sem necessidade de ajuste manual

Qualidade de produção estável

quando altera a linha / material

Algodão

Sem i-TM

Controlo de Linha Inteligente

Opiniões

Rayon

Poliéster

Os pontos tatami e satin
são excelentes!

Metálica

A falta de experiência dos
operadores pode levar a
produtos com defeito.

O i-TM encontra-se no local
dos tradicionais tensores

i-TM = Ajuste Automática de Linha Superior por IA
Analiza automaticamente o tipo de ponto e a espessura do tecido,
fornecendo a quantidade de linha necessária, e com a tensão necessária para
cada ponto.
Ajuste automático de acordo com o ponto

O acabamento profissional
pode ser alcançado por
qualquer operador.

Linha fornecida de acordo com a espessura do tecido

Quantidade de linha calculada automaticamente
de acordo com o tipo de ponto

Adaptável a várias espessuras

Pontos satin

Pontos rectos

*no caso de pontos rectos
Linha superior
Linha de canela

A quantidade de linha superior é
determinada previamente para
pontos rectos.

Para pontos satin o bordado é
feito de forma mais suave, para
prevenir a distorção do tecido.

Menos tempo para ajustes,
mais tempo para outras tarefas!

Com i-TM

O calcador deteta a
espessura do tecido

Melhor eficiência de produção
O tempo sem produzir para as mudanças de linhas pode
ser encurtado.

É adicionada linha extra no ponto seguinte
(espessura do tecido [Xmm] x 2)

com
i-TM

Carregar
material

Ajuste da
tensão de
linha

Bordado
de teste

Bordado
de teste

Produção

Produção

Mais reviews
aqui

Optimização de bordado automatizada pelo i-TM

Máquina de Bordar com Inteligência Artificial

Excelente acabamento mesmo em materiais espessos e pele

Experiência de bordado em produtos confecionados
O reforço do suporte do bastidor de bonés contribui para a estabilização do bordado, ao mesmo tempo
que aumenta a velocidade para 1,000rpm.

Reforço dos materiais fundamentais de desempenho

O novo design do braço tubular
torna-o 3 vezes mais rígido,
suportando facilmente materiais
pesados, como casacos.

Carregar
material

Ajuda os gerentes e os operadores

Bordado em bonés melhorado para maior produtividade

Braço Tubular
Reforçado

Passos
Convencionais

Os operadores sem experiência
podem começar logo a produzir!

Bloqueio de linha
superior reforçado

Motor principal
atualizado

Foi redesenhado para aguentar
a linha mais firmemente e assim
evitar a ocorrência de erros.

A atualização do motor principal
permite uma melhor penetração,
um bordado mais estável em
materiais espessos como pele.

A primeira tecnologia da indústria de ajuste de tensão de linha automática - “i-TM” - está
agora disponível em máquinas multicabeça para produtos confecionados.
O acabamento consistente e de alta qualidade ajuda a alcançar bodados de
excelência mais facilmente.

sem DCP

com DCP

O tecido vibra.

O tecido não vibra.

A agulha
sobe.

O calcador
sobe.

Possibilidade de erros e
bordados com defeito

A agulha
sobe.

O calcador
não sobe.

O calcador controlado
digitalmente reduz a vibração do
tecido, o que resulta num
bordado muito mais estável e
com melhor acabamento.
É ideal para locais e materiais
que vibrem facilmente, como
pele, com grande espessura e
tecidos elásticos.

Bordado mais estável

Outras funções que melhoram a utilização

Possibilidade de
trabalho em rede
Com o software Pulse, os
utilizadores podem construir o
seu próprio sistema para
redução de erro humano e
produção mais eficiente.

Novo dispositivo
de corte de linha

Painel de Controlo
Tátil 12,1”

O picker foi eliminado para uma
troca de caixa de bobine mais
rápida. O mecanismo de corte foi
redesenhado para corte estável
sob diversas condições.

O grande painel permite um
controlo intuitivo.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo

Nº de
Agulhas

Nº de
Cabeças

Intervalo
entre
Cabeças

Área de Bordado por Cabeça: Profundidade x Largura [Dimensão Interior]
Bastidor Amplo
de Bonés

Bastidor Tubular

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Altura (mm)

OPCIONAIS

Opcionais de Fábrica Marcador de Posição
Opcionais

Bastidor de Bonés

Sensor de Aproximação, Dispositivo MultiCording II *disponível em meados de 2021

Bastidores Opcionais Campo Aberto / Bonés / Bolsos
Velocidade
Energia
Consumo de Energia

Máx. 1,100 rpm
Trifásico 200V
Monofásico 100V, 200V

ESQ-C *disponível em meados de 2021

Máx. 470W(910VA)

*A área e a velocidade do bordado podem variar consoante os itens utilizados, o modelo
da máquina, e as condições de trabalho.

Mais sobre a TMEZ-KC

O mecanismo de aplicação de lantejoulas foi
redesenhado, levando a uma melhoria de
qualidade e um menor tempo de preparação.
Agora pode alterar os tipos e tamanhos de
lantejoulas mais facilmente.

Dispositivo de Missangas

*disponível em meados de 2021

O bordado com missangas, geralmente
efetuado manualmente, pode agora passar
para a produção massificada, com este
dispositivo.
O dispositivo está equipado com um
mecanismo de mudança fácil.
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