
A világ első huroköltéses gépe, amely Elektronikus Kelmetovábbító és Ellenőrző Rendszert alkalmaz, 
amely közvetlenül kapcsolódik egy léptető motorhoz.
Egy Új-generációs, huroköltéses gép, amely egy új standard megszületését alapozza meg.

Kiváló minőségű varrás
Minimalizálja a cérna hosszúságát a varrat elején és végén
Színes LCD érintős panellel felszerelve a kiváló kezelhetőség érdekében
Új értékeket kínál az Öltés Tervezéssel /Design Stitch/
Az új Kézi Kapcsoló /Hand Switch/ fokozza a működőképességet 
– előhívhatóak vele a kézi öltéseket imitáló programok

Egytűs, Direktmeghajtásos, Huroköltéses gyorsvarrógép Elektronikus Kelmetovábbító Rendszerrel 
és Szálvágóval 





Szabvány 
Ovális 
kelmetovábbítás

ÚJ    
Elől kiemelkedő 
kelmetovábbítás

ÚJ    
Hátul kiemelkedő
kelmetovábbítás

ÚJ    
Téglalap formájú 
kelmetovábbítás

Kelmetovábbító mozgása kép

Vízszintes kelmetovábbító rendszer a világon elsőként alkalmazva 
számítógép vezérlésű egytűs, huroköltéses varrógéphez.
A kelmetovábbító mozgása egy gombnyomással változtatható, 
a legjobb minőségű varrás létrehozása érdekében a különböző anyagokon.  
Továbbá a varrás öltés hossza digitalizálható, a még stabilabb öltések 
eléréséhez (A rendszer szabadalmaztatás alatt)

A digitalizált kelmetovábbításnak köszönhetően 
a program ellenőrzéssel meg lehet változtatni az öltés hosszát 
ugyanazon varrás program alatt. 
Az öltés tervezés könnyen elérhető az egytűs, huroköltés gépnél. 
(A rendszer minta oltalom alatt)

Mindkét oldalon alapfelszereltség a LED lámpa 
a jobb működésért, megelőzve az árnyékokat 
a sötét ruhán. A fényerő a kezelőpanelen állítható.

Az új szálfeszesség szabályozás és az 
elektronikus kelmetovábbítás ellenőrzése 
minimalizálja a csomósodást. 
Az új kettős szálvágó mechanizmus 
elvágja a szálat, közvetlenül a tű lyuk alatt, 
min. 3 mm rövid cérna maradékot hagyva. 
AA szálvágás után fennmaradó rövid szál 
biztosítja a szép varrat kezdetét. 
(A rendszer szabadalmaztatás alatt)

Minimalizálja a csomósodást a varrás 
kezdetén és min.3mm rövid 
cérna maradékot eredményez.

Minimalizálja a cérna hosszúságát a varrat elején és végén 
(rövid cérna maradék szálvágás után)

A világ első Elektronikus Kelmetovábbító Ellenőrző Rendszere, 
közvetlenül kapcsolódva léptető motorhoz. Öltés Tervezés /Design Stitch/ egy új értéket teremt

A LED lámpa alapfelszereltség

A világ első huroköltéses gépe, amely Elektronikus Kelmetovábbító és 
Ellenőrző Rendszert alkalmaz, amely közvetlenül kapcsolódik egy léptető motorhoz.
Egy Új-generációs, huroköltéses gép, amely egy új standard megszületését alapozza meg.

Új Korszakot vezet be a Varrás Technológiában

Elakadás csökkentés a vékony anyagról 
vastag anyagra átlépés során Tűtörés Megelőző Funkció

Az új hurokfogó kiképzése biztosítja az egyenletes öltést könnyű-, 
középnehéz- és nehéz anyagoknál

Tiszta varrás a minimum olajozási rendszerrel

Automatikus anyagvastagság érzékelő szenzor érzékeli az anyagvastagságot 
varrás közben, ezáltal segít csökkenteni az elakadást a vékony anyagról 
vastag anyagra átlépés során, és kizárja a tű törést. Az S-7300A képes 
automatikusan kijavítani az öltés hosszúságot, amikor a szenzor érzékeli a 
vékony anyagról vastag anyagra átlépést, stabil öltés hosszúságot és magas
minőségű varrást létrehozva, így biztosítva a tökéletes működést még egy k
épzetlen kezelő számára is.      (épzetlen kezelő számára is.      (A rendszer szabadalmaztatás alatt)

A tű törését megelőző funkció megakadályozza a tűtörést, amikor a 
visszaöltés (elerősítés) megtörténik az azt működtető kapcsolóval 
(Szabadalmaztatott). Továbbá az elektronikusan szabályozható 
kelmetovábbítás ellenőrzi a tű pozícióját varrás közben, ezáltal kiküszöböli 
a tűtörést. 

Az újonnan fejlesztett hurokfogó könnyen átengedi a vékony és 
vastag cérnát, így biztosítja a könnyű hurok-képzést a vékony és 
vastag anyagoknál is.

Közepes anyag

Hagyományos
Model

Nehéz anyag

Választhat a minimum olajozási rendszer vagy a félig száraz típusú között. 
Az olajszivárgás a tűrúd területén kizárt, megvalósítva a tiszta varrást 
és a foltmentes ruhákat. 



Kelmetovábbítás 
Mozgás Változtatása
Kiválaszthatja a 
továbbítást 
4 féle mozgásban

Legjobb Teljesítmény 
Mód 

Cross-over varrást 
Segítő Mód

Varrás Minta Beállítása Biztonsági Mód

Hasznos funkciók összegyűjtve a kézi kapcsolóban  
A hasznos funkciók könnyen kivitelezhetők a 2 kézi kapcsolóval. A funkciók hozzárendelhetőek 
minden egyes kapcsolóhoz, így különböző hasznos funkciók állnak rendelkezésre a kapcsolók 
kombinálásával. A funkciók hozzárendelése a panelen állítható be. 

Könnyebb vissza öltés működés a kézi kapcsolóval, míg korábban 
ez az irányváltó kapcsolóval történt meg. A felhasználó a műveletet 
lassítás nélkül tudja elvégezni.

Az A és a B kapcsoló is használható a kompenzációs öltéshez és a 
fél-osztott kompenzációs öltéshez, mint a varrás része. 
Például farmer sarok varrásánál használható, összevarrja  a sarkokat. 
S-7300 A csökkenti a felhasználó munkáját, digitalizálható. 

USB porttal felszerelt, így a varrás minták és a beállítások 
egyszerűen másolhatóak másik varrógépre. 
A szoftver ugyancsak frissíthető az USB memóriával.   

Egyszerű vissza öltés működés 
a kézi kapcsolóval, irányváltó kapcsoló helyett 

A kompenzációs öltés - fél-hossz öltés – alkalmas 
a jobb minőségű sarok varrás eléréséhez.

USB porttal felszerelt

Egyszerű varrás minta programozás Hibaüzenet Kijelző
(Csökkenti a cérna 
csomósodását és a rövid maradék 
cérnát eredményez)  
Amikor ez a mód BE/ON/ van 
kapcsolva, hasznos a szál lefutás 
csökkentésére és rövid maradék 
cérnát eredményez. cérnát eredményez. 

Ezzel KI/BE (ON/OFF) kapcsolhatja 
a cross-over varrást. Hasznos az 
elakadás csökkentéséhez.

Akár 9 varrás minta is könnyen 
beállítható és tárolható ezzel a funkcióval.

Az öltés hossza és a varrás sebessége 
együtt is lezárható

Ha hiba történik, a hibaüzenet és a 
megoldás megjelenik a kijelzőn.A varrás lépések, akár zseb varrása is 

könnyen beállítható a kijelzőn. 
20 lépés tárolható.

A színes érintőképernyős LCD kijelzőn ikonokkal illusztrált funkciók segítik az intuitív felhasználást.
A kijelző Easy mode Home /Egyszerű Vezérlési módban/ (a felhasználóknak) és Detailed mode Home 
/Részletes Vezérlési módban/ (a karbantartóknak) áll rendelkezésre. Minden üzemmódban a szükséges 
és hasznos információk ki vannak emelve, a felhasználó így minden szükséges információt egy pillanat 
alatt megtalál. Ezen működtetési módok a kezelőpanelen állíthatóak be.

Intuitív Érintő Képernyős Színes LCD Kijelző




