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15 Tűs Egy Fejes Érintőképernyős Hímzőgép 

HEC-1501D –7TS 

Főbb jellemzők és Funkciók: 

 15 tűs, egy fejes hímzőgép, használható sík, sapka és kész árú hímzéshez 

 Tökéletes otthoni illetve kereskedelmi hímzésre 

 Maximum hímzési terület: 550 x 350 mm, vagy 22"x14" 

 Automata Szálvágás, Maximum Sebesség 1200 SPM 

 270° széles sapka varró keret 

 Beépített számítógép vezérlés, 7"-os érintőképernyővel 

 USB bemeneti port vagy számítógépes csatlakozási lehetőség, illetve wifi kapcsolat 

 Hálózati és Wifi kapcsolat 

 Automata színváltás, szálszakadás észlelés, vészmegállás funkció 

 Varrás előtti modellezés funkció 

 Automata memória megtartás, 1 millió öltést és 99 mintát tároló memória 

 150W-os Szervo motor - legalacsonyabb energia fogyasztás az iparágban 

 DC36V micro-step motor  X & Y irányú mozgatáshoz, hogy a gép halk legyen és a vibráció is minimá-
lisra csökkenjen 

 Nettó tömeg: 90kg vagy 200lb, ezáltal könnyen mozgatható. 

 Erős acél tartóállvány görgős kerekekkel hogy stabil és mozgékony legyen 

 Hálózati feszültség: 110V/60Hz vagy 220V/50Hz 

 Opciónális lézer jelölő eszköz 

 Integrált betűszerkesztő szoftver, környezetbarát csomagolás 

 Kompatibilis hímzési minta formátumok: TAJIMA DSB, TAJIMA DST, BARUDAN FDR, BARUDAN 
FDRIII, BARUDAN HD, ZSK. 
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Érintőképernyő jellemzők és Funkciók: 

 7"  érintőképernyő, könnyen kezelhető menürendszer 

A minta középpontba állítása a fém keret lerakása után 

 Az egy lépéses visszakövetés könnyebbé teszi a kezelést bármely felhasználó számára 

 A kijelzőn megtalálhatóak a gyakori paraméter beállítások mint például gép paraméterek, hímző para-
méterek, keret nagyság beállítás, teszt funkció, képernyő kalibrálás, esemény napló és még sok más 

 Személyre szabható hátterek 

 A rendszer figyelmeztet ha a minta mérete nagyobb mint keret mérete 

 A mintát a számítógép megjegyzi a kikapcsolásnál 

 Válasszuk ki a megfelelő keretet így a minták megtekinthetők a kereten belül 

 Mozgathatjuk a hímző pozíciót lassú és gyors üzemmódban 

 Opcionális keretek rendelhetőek a vevő igényeinek megfelelően 

 Öltés előre és vissza lépési lehetőség, 1, 20, 50, 100 öltésenként. 

 A vezérlő panelen minden információ megjelenik 

 A színváltó rendszer könnyebben kezelhető 

 A cérnatartón lévő cérna színe megegyezhet a rendszerben mutatottal 

 Könnyen kezelhető újraméretezés, forgatás, tükrözés és nagyítás 

 Ethernet vagy USB porton keresztüli mintafeltöltés 

 Monogramm készítő szoftver integrálható a rendszerbe 

 Online hozzáférés és segítségnyújtás hogy a munka soha ne álljon meg 

 A rendszerbe integrált digitalizáló, betűszerkesztő szoftver. Hatékonyabb és időtakarékos. 

Hímző keret készlet: 

Sapkázó keret készlet: 


