NOVINKA
Obuvnické stroje Dürkopp Adler řady M-Type třídy Premium 878
s elektronickým ovládáním
Naše firma, největší evropský výrobce průmyslových šicích strojů pro obuvnický průmysl,
přidává do oblíbené řady strojů M-Type pro obuv další třídu strojů.
Jedná se o sloupový šicí stroj středně těžké řady - třídy 878 Premium, s komfortním elektronickým
ovládáním, v provedení jednojehlovém i dvoujehlovém. Stroje jsou montovány s kompaktním přímým
pohonem. Řídicí jednotka je DAC Comfort s ovládacím panelem OP3000 na hlavě stroje.
Hlavní parametry strojů třídy 878 Premium jsou :
- kruhové, jednokrokové podávání, a naháněná kolečková patka - obojí naháněno krokovými
motory, stroje nejsou vybaveny jehelním podáváním.
- zvedání patky krokovým motorem, nastavitelné do 13 mm
- elektronické ruční kolo u napínačové desky, ovládané elektromagnetem
- odstřih nitě pomocí elektromagnetu
- zpátkování je možné pomocí tlačítka blízko oblasti šití
- velký dvoudílný vertikální chapač s průměrem cívky 26 mm
- plně osazený tlačítkový panel pod napínačovou deskou
- bezpečnostní tlačítko blokování chodu stroje při navlékání nitě
- parametry šití - rozsah použitelných nití a jehel, je shodný se stroji řady 888-M
Volitelné doplňkové vybavení třídy 878 Premium :
- hlídání vyšití spodní niti (rozsvícením diody indikuje malou zásobu spodní nitě v příslušném chapači)
- elektronicky řízené napínače s automatickým nastavením napětí horní niti od 0 do 1610 cN,
možno i v závislosti na jiném parametru
- elektronická kolenní páka s možností přiřazení různých funkcí
- chránič očí obsluhy s blokováním chodu při jeho odklopení
- blokování chodu stroje při odklopení krytu chapače
- navlékací pistole pro provlečení nitě hadicemi k elektronické napínačové desce

Hlavní výhody strojů třídy 878 Premium v porovnání se stroji řady 888 :
Možnost rychlé změny poměru otáček kolečkové patky a kruhového podavače v širokém rozsahu (funkce
variátoru podávání) – pro lepší šití rádiusů u obuvi a přesnější spasování dvou šitých dílů, možnost
docílení efektu řasení šitého díla ( unikátní funkce strojů řady 878 Premium )
Elektronické nastavení přítlaku kolečkové patky (možno i v závislosti na tloušťce šitého díla) – zvýšení
kvality šitého díla díky eliminaci značení kolečkové patky na šitém díle
Přesné nastavení napětí horní nitě + možná změna napětí nitě v průběhu šití např. v závislosti na
otáčkách stroje - pro dosažení vysoce kvalitní vazby švu a celého šitého díly (výhodné např. při najetí na
více vrstev materiálu)
Možnost programování šicí operace (např. zapošít, ušít 20 stehů, zvednout patku, ušít 10 stehů, zapošít,
odstřihnout), programy lze ukládat do paměti řídicí jednotky a přenášet na jiný stroj - lze přesně
naprogramovat šicí operaci pro opakující se výrobu, je možno kdykoliv později program vyvolat z paměti
a pokračovat ve výrobě se stejnými parametry (znamená urychlení přípravy výroby a udržování stejné
úrovně kvality)
Vysoká ochrana obsluhy v důsledku použití mnoha bezpečnostních prvků (blokovací tlačítko, sklopný
senzor, senzor odklopení krytu chapače, odklopný chránič očí) - chrání zaměstnance před pracovními
úrazy
Možnost zamknutí některých parametrů stroje před manipulací obsluhou
Možnost počítání stehů a ušitých kusů - informuje obsluhu o plnění pracovní normy a zaměstnavatele o
výkonu pracovníka u stroje; umožňuje evidovat spotřebovaný materiál, na základě celkové doby činnosti
stroje je možno plánovat jeho údržbu
Stroje jsou vhodné pro širokou řadu šicích operací v obuvnickém průmyslu, kde je kladen důraz
na vysokou kvalitu švu a celého šitého díla.
V příloze zasíláme fotografie tohoto nového stroje. Nový prospekt strojů řady 878 je v přípravě.
Stroje budou k dispozici k dodání zákazníkům během měsíce ledna 2017.
V případě potřeby získání dalších informací nás kontaktujte.
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