Truyền suốt (Xem parts book cho chi tiết hơn)

Ổ với thoi

Máy hai kim cố định truyền động trực tiếp

Ổ bôi trơn tối thiểu (Dầu cung cấp đủ
cho ổ để bảo vệ mòn ổ. Loại này thích
hợp cho may hàng dày và cực dày)

Máy hai kim cố định truyền động
trực tiếp với cắt chì tự động

Máy hai kim truyền động trực tiếp
ổ lớn, với cắt chì tự động

Máy hai kim di động truyền động
trực tiếp với cắt chì tự động

Máy hai kim di động truyền động
trực tiếp ổ lớn, với cắt chì tự động

Máy hai kim cơ cố định

Máy hai kim cơ cố định ổ lớn

Máy hai kim di động cơ

Máy hai kim di động cơ ổ lớn

Mỏ ổ được gia tăng thêm (Loại này
thích hợp cho may loại hàng khó
may)
Ổ tiêu chuẩn kèm theo máy khi xuất xưởng

Với sự phát triển về motor truyền động trực tiếp
và hộp điều khiển, giúp tiết kiệm được điện năng tiêu thụ
cũng như hệ thống đầu thô
giúp sản phẩm sạch sẽ hơn.
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Đặc tính của máy hai kim motor truyền động trực tiếp

T-8421C, T-8422C,

Tiết kiệm điện năng
Với motor được chế tạo bởi Brother nên tiết kiệm điện cao. Nguồn điện tiêu thụ
giảm khoảng 61% so với loại motor AC servo truyền động qua dây curoa và
thấp hơn 12% so với model T-8421B.
Đây thực sự là niềm tự hào của Brother với sự tiết kiệm điện cao trong nghành
công nghiệp may mặc, cho phép càng nhiều máy cùng làm việc bất kể nguồn
điện cung cấp bị giới hạn.

Khởi động nhanh hơn và thuận tiện hơn
Khởi động nhanh hơn 25% khi đạt tốc độ may tối đa so với loại motor AC
servo truyền động qua dây curoa và nhanh hơn 7% so với model T-8421B
Vị trí dừng kim trên và kim dưới cài đặt dễ dàng sao cho nâng cao năng suất.

Cải tiến hiệu quả và thoải mái khi làm việc

Chống rối chỉ

Hộp điều khiển được lắp ngang
bằng với máng dầu. Giúp cho
người ngồi máy làm việc thoải mái
và thông thoáng hơn.

Vị trí dừng của motor tại thời điểm cắt
chỉ luôn ổn định giúp bảo vệ chỉ không
bị rối. Đây là điểm thuận lợi khi may
hàng mỏng.

Hàng đồ lót
T-8421C Motor TĐTT, không có cắt chỉ
T-8422C Motor TĐTT, có cắt chỉ tự động
• Đường may sạch sẽ
• Chuyển đổi cơ cấu đẩy trên dưới dễ dàng
• Chọn vị trí dừng kim trên dưới dễ dàng
• Lại mũi nhặt hoặc lại mũi cài đặt sẵn
• Chỉnh độ cao chân vịt dễ dàng

Hàng thông thường,
T-8421C Motor TĐTT, không có cắt chỉ
T-8422C Motor TĐTT, có cắt chỉ tự động
T-8452C Motor TĐTT, trụ kim đẩy, có cắt chỉ tự động
• Đường may sạch sẽ
• Có thể điều chỉnh dao động cò giật chỉ tùy theo
vật liệu từ mỏng sang trung bình

Series máy hai kim mũi may khóa
Truyền động
Trực tiếp

Trụ kim
đẩy
Mũi may khóa

2-kim

Răng cưa
đẩy

Kim đẩy

Ổ tiêu chuẩn

Cắt chỉ
tự động

Ổ lớn

Máy 2 kim cố định

Lại mũi
nhanh
Gạt chỉ

Chức năng

Loại bôi trơn

Tính năng

Không

Tối thiểu
Bán khô

Trang phục lót
Nguyên liệu trung bình
Nguyên liệu dày

Kiểu bôi trơn

Hệ thống dây curoa

Giới hạn tốc độ máy may

Tốc độ lại mũi đầu
và lại mũi liên tục
Tốc độ lại mũi cuối

1,000 mũi/phút

1,000 mũi/phút

1,000 mũi/phút

Đầu máy: 46.5kg
Hộp điều khiển: 3.1kg
Bảng điều khiển:
0.6kg~0.4kg

Đầu máy: 49.5kg
Hộp điều khiển: 3.1kg
Bảng điều khiển:
0.6kg~0.4kg

Đầu máy: 50kg
Hộp điều khiển: 6.1kg
Bảng điều khiển:
0.6kg~0.4kg

Tối thiểu
hàng trung bình mỏng

hàng dày

hàng đồ lót

hàng trung bình mỏng

Tốc độ may

4,000 m/p

3,000 m/p

3,000 m/p

3,000 m/p

Kim

DPx5
(#14)

DPx5
(#22)

DPx5
(#11)

DPx5
(#14)

Chiều dài mũi

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Độ cao chân vịt

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

Máy 2 kim cố định
motor truyền động trực tiếp không cắt chỉ

Chiều cao chân vịt
Trọng lượng

Đầu máy:
42.5kg

Kích cỡ lòng máy

43kg

12cm x 26.4cm

Kích cỡ thân máy

Chức năng

Loại bôi trơn

Tính năng

Lại mũi nhanh

Bôi trơn tối thiểu
Khô bán phần

Trang phục lót
Nguyên liệu trung bình

51.75cm x 17.8cm

Đánh suốt chỉ
Cơ cấu truyền động

Đầu máy:

Gắn sẵn trên thân máy
Sử dụng dây curoa

Mạch điều khiển
Nguồn điện

Truyền động trực tiếp

Truyền động trực tiếp

AC servo motor
(4-pole, 550W)

AC servo motor
(4-pole, 550W)

Sử dụng dây curoa

Truyền động trực tiếp
AC servo motor
(4-pole, 550W)

Mạch vi xử lý

Mạch vi xử lý

Mạch vi xử lý

01 pha
200-240V,

01 pha
200-240V,

01 pha
200-240V,

Kiểu bôi trơn

Tối thiểu

Tính năng

hàng đồ lót

hàng trung bình mỏng

hàng đồ lót

Bán khô
hàng trung bình mỏng

Tốc độ may

4,000 m/p

4,000 m/p

3,000 m/p

3,000 m/p

Kim

DPx5
(#11)

DPx5
(#14)

DPx5
(#11)

DPx5
(#14)

Chiều dài mũi

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Độ cao chân vịt

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

Tốc độ lại mũi đầu
và lại mũi liên tục
1,000 mũi/phút

Tốc độ lại mũi cuối

Máy 2 kim cố định
motor truyền động trực tiếp có cắt chỉ tự động

1,000 mũi/phút

Chiều cao chân vịt
Trọng lượng

Đầu máy:
42.5kg

Đầu máy: 49.5kg
Hộp điều khiển: 3.1kg
Bảng điều khiển:
0.6kg~0.4kg

Đầu máy:
43kg

Kích cỡ lòng máy

12cm x 26.4cm

Kích cỡ thân máy

51.75cm x 17.8cm

Đánh suốt chỉ
Cơ cấu truyền động

Mạch điều khiển
Nguồn điện

Bán khô

Tính năng

Đầu máy: 50kg
Hộp điều khiển: 3.1kg
Bảng điều khiển:
0.6kg~0.4kg

Chức năng

Loại bôi trơn

Tính năng

lại mũi nhanh
& gạt chỉ

Bôi trơn tối thiểu
Khô bán phần

Nguyên liệu trung bình
Hàng dày
Hàng cực dày

Gắn sẵn trên thân máy
Sử dụng dây curoa

Truyền động trực tiép

Sử dụng dây curoa

Truyền động trực tiép

AC servo motor
(4-pole, 550W)

AC servo motor
(4-pole, 550W)

Mạch vi xử lý

Mạch vi xử lý

01 pha 100 – 120V,
200-240V,
03-pha 200-240V,
380-415V

01 pha 100 – 120V,
200-240V,
03-pha 200-240V,
380-415V

Tối thiểu

Kiểu bôi trơn

Bán khô

Tính năng

hàng trung bình mỏng

hàng dày

hàng trung bình mỏng

hàng dày

Tốc độ may

4,000 m/p

3,000 m/p

3,000 m/p

3,000 m/p

Kim

DPx5
(#14)

DPx5
(#22)

DPx5
(#14)

DPx5
(#22)

Chiều dài mũi

4 mm

5 mm

4 mm

5 mm

Độ cao chân vịt

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

