faz a moda

ZJ2290

Ziguezague Eletrônica
Motor Direct Drive

Ideal para malharia, moda praia e lingerie

C
Pontos exclusivos
para estilos
diferenciados

aracterísticas automáticas de fábrica:
Levantador de calcador, posicionamento
de agulha, corte de linha e limpa fio.

Faz costuras retas, ziguezague
simples, 2 e 3 pontos, ponto
concha e bico de pato*

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

* Pontos desenvolvidos em baixa rotação com auxílio do retrocesso.



ZJ2290 - Direct Drive

Z iguezague Eletrônica

AGILIDADE
Máquina equipada com motor de passo no movimento da barra da
agulha e mecanismos rolamentados que diminuem o atrito do eixo, o
que permite o aumento da velocidade sem causar o aquecimento dos
mecanismos. Seu sistema de retrocesso automático viabiliza a criação
de pontos decorativos mais complexos e exclusivos.
Painel de fácil operação:
permite programar diretamente
pontos decorativos

Sistema Direct Drive:
maior desempenho com redução de ruído

TECNOLOGIA
O sistema de microlubrificação é uma inovadora tecnologia que
otimiza a distribuição do óleo nos mecanismos, direcionando apenas
o necessário para as partes. Graças ao seu cárter fechado é possível
reduzir consideravelmente as manchas de óleo nos tecidos, pois evita
o “óleo livre” comum em máquinas com o cárter aberto.
Por estar conectado diretamente ao eixo superior da máquina e por
não utilizar-se de correia, o sistema Direct Drive permite um melhor
desempenho com redução de ruído e vibração, além de diminuir
comprovadamente o consumo de energia.

CONHEÇA TAMBÉM OUTRAS MÁQUINAS DA LINHA:
INDUSTRIAL
ZJ457B-DP-M-F
2 e 3 pontos com estica fio rotativo

Aplicação
Motor

INDUSTRIAL
ZJ457A135L
3 pontos com estica fio rotativo

Ideal para malharia, moda praia e lingerie
Direct Drive Zoje

Comprimento do ponto

5 mm

Largura do ziguezague

8 mm

Pontos por minuto
Área de trabalho

5000 ppm
300 mm

Lançadeira

japonesa em titânio

Enchedor de bobina

acoplado ao cabeçote

Altura do calcador (padrão/máx)
Microlubrificação automática

faz a moda

5,5 a 10 mm
sim
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Conheça a linha completa: www.zoje.com.br

