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HX6814T-03-KSC2/AK  
Innovatív számítógép vezérlésű, 4 szálas, 

direkt szervo hajtású összevarró, automata 
szálvágással és talpemeléssel 

A HIKARI innovatív direkt szervo hajtású összevarró gép az euró-
pai piac igényeinek megfelelően lett kialakítva: kis és közepes dar-

abszámú gyártáshoz, nehezen varrható anyagokhoz és magas 
minőségű gyártáshoz. 

KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIAI RUGALMASSÁG AMI EGYEDIVÉ TESZI A PIACON A  

HIKARI INNOVATÍV DIREKT SZERVO HAJTÁSÚ ÖSSZEVARRÓT! 
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A gép manuális, félautomata és automata üzemmódokban működik, teljes 

számítógép vezérlés és tűlemezbe épített szenzorok. Ezek a szenzorok 

vezérlik igény esetén az automata talpemelést, a láncvágást és a környzet-

barát elszívó rendszert működés közben. Az előbb említett automata 

funkciók időzítésének és hosszának optimális beállítása hatékonyság és 

termelékenység növekedést eredményez. Az elszívás csak akkor működik 

amikor szükséges (cask a varrás elején illetve a végén), ez az operátor 

munkakörnyezetét teszi jobbá. A gép egy könnyen üríthető hulladék gyűjtő 

zsákba gyűjti a selejt  anyagot és ez csökkenti a varrodában lévő por mennyiségét is. 

BEKAPCSOLHATÓ, SZENZOROK ÁLTAL MŰKÖDTETETT AUTOMATA TALPEMELÉS, LÁNCVÁ-

GÓ ÉS KÖRNYEZETBARÁT ELSZÍVÁS A MAGASABB HATÉKONYSÁGÉRT 

A LED világítás a visszavarrás gombbal van egybeépítve. Integrálva van a 

gépfejbe hogy az operátor pontosabban végezhesse a munkáját. A LED 

világítás 9 db nagy fényerejű LED-ből áll, amelynek fényereje 9 fokozatban ál-

BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁS A PRECÍZ MUNKÁÉRT 

TELJES FUNKCIÓJÚ FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLŐPANEL 

Számítógép vezérelt, könnyen hasznáható, felhasználóbarát 

vezérlőpanel. Csoportokba rendezett funkciók az operátor igényeinek 

megfelelően. A funkciók pozíciója világos és magától értetődő, ami segít 

az operátornak, így időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.  

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK A LEGSZIGORÚBB EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN 

A gép úgy let tervezve hogy megfeleljen a legszigorúbb európai biztonsági előírásoknak. A talp biz-

tonsági kapcsolóval van felszerelve, ha a kinyitjuk akkor a gép nem indul el amíg vissza nem rakjuk 

a helyére. A munkaterület ajtaja is biztonsági kapcsolóval van felszerelve, hogy karbantartás közben 

ne induljon el a gép. Az elektromos eszközök és komplett gép a CE előírásoknak megfelelően let 

kialakítva. 
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 A HIKARI energiatakarékos technológiája 

A direct szervo hajtással felszerelt varrógépeknél nincsen hajtási 

veszteség mint a kuplungos motoroknál. A termelékenység növekedés a 

direct szervo hajtással felszerelt varrógépeknél körülbelül 14,6%. Amíg  

a kuplungos motoros varrógéppel 1000 métert varrunk, addig ugyanazon 

körülmények között, a direct szervo hajtású géppel 1146 métert egy 

műszak alatt.  

Egyetlen beruházással, a direct szervo hajtású varrógép már az első 

pedállenyomástól extra profitot termel vállalkozásunk számára!!! 

A kuplungos motorokhoz képest a direkt hajtású motorokkal 66 - 71,5%-

ot takaríthat meg az áram számláján, minden műszakban a gép haszná-

latától függően. 

A direkt hajtású szervo motor nem igényel karbantartást. Europában ez 

az egyik legnagyobb priorítás, minél többet takarítunk meg a működési 

költségeken, annál több profitot termelünk. 

Fő célunk hogy a munkakörnyezetet vonzóbbá tegyük az operátorok 

számára. Ha a varrógép csendes működése kevesebb terhet jelent az 

operátor számára, akkor nagyobb hatékonysággal tud dolgozni a 

műszak utolsó 3 órájában is, ami növeli a termelékenységet és 

kevesebb selejt keletkezik. mintha egy hangosabb varrógéppel dolgoz-

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

KARBANTARTÁSMENTES DIREKT HAJTÁSÚ MOTOR 

CSENDES MŰKÖDÉS 
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HATÉKONYSÁG ÉS TERMELÉKENYSÉG NÖVEKEDÉS 

2007-ben a HIKARI tervezte és szabadalmaztatta a világ első direkt szervo 
hajtású összevarróját. A karbantartás mentes direkt szervo hajtású motor 
14,6%-al hatékonyabb és 66 - 71,5%-al kevesebb áramot fogyaszt mint a 
kuplungos motorral felszerelt összevarógépek. A HIKARI a vezető varrógép 
gyártó az innovációban és a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik a direkt 
szervo hajtás technológiában, ami több profitot termel az ön vállalkozásának. 

SZÁMÍTÓGÉP VEZÉRLÉSŰ DIREKT SZERVO HAJTÁSÚ MOTOR 
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Mit jelent a HIKARI gépek alkalmazása a varrodában?  

 

1. Lehetőség van homogén géppark kialakítására HIKARI gépekkel, mert széles skálán mozog-
nak a HIKARI által gyártott gépek, az alapgépektől a speciális varrógépeken át a szabadon 
programozható varró-automatákig. 

2. A HIKARI erőssége a folyamatos fejlesztés a varrodai alapgépek területén, ezért itt lehetséges 
a legnagyobb hatékonyság növekedést, a legnagyobb energia megtakarítást, és legalacso-
nyabb üzemeltetési költséget elérni  a HIKARI gépek alkalmazásával. 

 

 Innovatív egytűs huroköltésű varrógép H9180 és a H8800D széria 
 Innovatív Összevarró gép HX6800TA/AK széria  
 
 
 

HOGYAN RENDELJÜNK ÖSSZEVARRÓ GÉPET 


