faz a moda

ZJ732-86A
Interloque para jeans

C

L inha Interloque

Ideal para confeccionar jeans.
Interloque de alta rotação
com sistema de transporte
reforçado e calcador tractor.
Faz costuras com ponto
de 6 mm.

aracterísticas da linha interloque:
Cinco fios, duas agulhas, alta rotação
e lubrificação automática.

ZJ732-86A
-

ZJ732-70A
Transporte com diferencial
e bitola larga leve

ZJ732-38A
Transporte com
diferencial e bitola média

ZJ757A
Regulagem de ponto,
diferencial e bitola média

Ideal para jeans

Tecidos médios

Tecidos médios

Tecidos médios

Distância entre agulhas

5 mm

5 mm

3 mm

3 mm

Largura do chuleado

6 mm

5 mm

4 mm

5 mm

0,6 a 5,3 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,6 mm

Altura do calcador

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Pontos por minuto

5500 ppm

6500 ppm

6500 ppm

5500 ppm

Aplicação

Comprimento do ponto

Tipo de ponto

Conheça a linha completa: www.zoje.com.br

1 agulha e lubrificação automática

L inha Overloque

2 agulhas e lubrificação automática

L inha Ponto Cadeia

ZJ722-02x250
Faz aplicação de viés de
bolso em calça social

ZJ752-13H
Alta rotação

4 Fios

Aplicação

ZJ747A com BK
Equipada com dispositivo
para embutir correntinha

4 Fios

ZJ747A
Alta rotação

4 Fios

4 Fios

Tecidos médio

Malhas e
tecidos de lã

Costuras com
acabamento em overloques

Malharia

5 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Distância entre agulhas
Largura do chuleado

4 mm

6 mm

5 mm

5 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,6 mm

0,5 a 3,6 mm

Altura do calcador

3,5 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Pontos por minuto

6000 ppm

6500 ppm

6000 ppm

6000 ppm

Comprimento do ponto

Tipo de ponto

ZJ752-17A
Máquina para chuleado de
4 mm com bitola média

ZJ752-16S2
Máquina para chuleado fino
de 1,5 mm (fru-fru)

3 Fios

3 Fios

Ideal para
malhas

Aplicação

ZJ752-01
Máquina para fazer barra
ponto invisível

ZJ752-180 com BK
Equipada com embutidor
de correntinha manual

3 Fios

3 Fios

Tecidos leves e médios Bainhas de malha Costuras com acabamento
como lençóis e vestidos
em geral
em overloques

Largura do chuleado

4 mm

1,5 mm

4 mm

4 mm

Comprimento do ponto

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,8 mm

0,5 a 3,8 mm

Altura do calcador

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

3,5 mm

Pontos por minuto

7000 ppm

6500 ppm

7000 ppm

7000 ppm

Tipo de ponto

ZJ737A
Equipada com
bitola média

ZJ737 com BK
Equipada com dispositivo
para embutir correntinha

3 Fios

Aplicação

Ideal para malhas

Largura do chuleado
Comprimento do ponto

4 mm
0,5 a 3,6 mm

Altura do calcador
Pontos por minuto

faz a moda
Revendedor Autorizado:

5,5 mm
6000 ppm

6500 ppm

Tipo de ponto
Conheça a linha completa: www.zoje.com.br

