
NOVIDADE

Todos podem
ser especialistas
em bordados.

A PRIMEIRA DO MUNDO

Uma máquina de bordar

inovadora, sem necessidade de

ajuste de tensão de linha manual



Agulhas 15

Opcionais de Fábrica Marcador de Posição, Lâmpada LED

Opcionais Bancada, Bandeja (Bancada), Bastidores de Bordar e Boné 2 

Velocidade Máx. 1,200 rpm

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

Consumo de Energia 160W

Peso 95kg
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Sem i-TM

O i-TM está na base de tensão, onde anteriormente estavam os manípulos de tensão

i-TM

Como o ajuste apropriado de tensão de linha é aplicado
independentemente do tipo de linha, a produção em massa 
pode ser iniciada rapidamente.   

O valor “Padrão” está já calculado de acordo.
Também é possível ajustar a tensão de linha para
alterar o acabamento do bordado.

Mais justo em pespontos Mais solto em rolinho (satin)

i -TM
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Eficiência de produção melhorada

A quantidade de linha superior é calculada automaticamente  
de acordo com o tipo de ponto.

No painel de operações é possível alterar outros
parâmetros de tensão de linha. 

Reduz vincos do tecido

O i-TM resolve 
estes problemas

Os vincos podem acontecer por vezes, dependendo do tecido
e das condições de costura.

Padrão

Os dados da tensão de
linha podem ser
guardados

Controlo Inteligente de Linha 

Especificações

Sem necessidade
de ajuste!

Pesponto (Run) Rolinho (Satin)

Produção
consistente!

Pesponto (Run)

Rolinho (Satin)

Linha de Canela

Linha Superior

Tecido Tecido

i -TM

B:770mm
C:

97
7m

m
A:1030mm

Espaço necessário: 1205mm

http://www.tajima.com https://www.facebook.com/TajimaGroup

A altura do calcador pode ser definida
no painel de operações de acordo com
a espessura do material. O tecido não 
vibra, mesmo quando são materiais
difíceis de bordar, como peles, tecidos 
espessos, tecidos elásticos e colchas.

DCP - Calcador
Controlado
Digitalmente -

動画で CHECK

Veja o vídeo.

Ver por videoclip

Problemas no bordado devido ao 
recuo da linha. 
Requer um operador com experiência.
O acabamento dos bordados pode 
não ser uniforme.
O tecido distorce facilmente.
Requer novo ajuste de tensão após 
mudança de linha.
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material

Produção
em massa

* A área de bordado e a velocidade podem variar consoanto o produto, o modelo da máquina, e as condições operacionais.
*
* As especificações e os designs dos produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
 Os conteúdos e designs de produtos contidos neste catálogo não podem ser utilizados sem autorização prévia

Distribuidor exclusivo em Portugal

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Santo Tirso, Portugal

Tel/Phone: +351 252 820 210
geral@tajiservi.pt

www.tajiservi.pt   |   www.facebook.com/tajiservi


