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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-206HD

KRAFT KF-206HD
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem oraz energooszczędnym silnikiem wbudowanym w głowicę o
mocy 750W (Direct Drive). Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i
samochodowa.
Oświetlenie LED umieszczone przy igielnicy zwiększa komfort pracy osoby szyjącej na maszynie. Prędkość
szycia oraz pozycjonowanie igły programuje się na czytelnym i łatwym w obsłudze panelu sterowania.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Powiększony chwytacz
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-206H-7

KRAFT KF-206H-7
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem oraz funkcjami automatycznymi. Przeznaczona do szycia
materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Bezpośredni napęd (Direct Drive),
o mocy 750 W, wpływa na zmniejszenie drgań oraz poziomu hałasu podczas pracy maszyny.
Wbudowane oświetlenie LED zwiększa komfort pracy osoby szyjącej. Maszyna wyposażona w funkcje
automatycznego obcinania nici, ryglowania na początku i końcu szycia, pozycjonowania igły oraz podnoszenia
stopki, które programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania, umieszczonego
w głowicy maszyny.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Powiększony chwytacz
Centralne smarowanie
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-206H-L18-7

KRAFT KF-206H-L18-7
Stebnówka 1-igłowa z wydłużonym ramieniem (45 cm), potrójnym transportem oraz funkcjami
automatycznymi. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa
i samochodowa. Bezpośredni napęd (Direct Drive), o mocy 750 W, wpływa na zmniejszenie drgań oraz
poziomu hałasu podczas pracy maszyny.
Maszyna wyposażona jest w dłuższe ramię – odległość od korpusu do igielnicy wynosi 450 mm.
Wbudowane oświetlenie LED zwiększa komfort pracy osoby szyjącej.
Maszyna wyposażona w funkcje automatycznego obcinania nici, ryglowania na początku i końcu szycia,
pozycjonowania igły oraz podnoszenia stopki, które programuje się za pomocą czytelnego i prostego
w obsłudze panelu sterowania, umieszczonego w głowicy maszyny.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
Powiększony chwytacz
System igieł: DPx17
Pole robocze: 450mm
Centralne smarowanie
Zasilanie: 230V
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STOPKI SPECJALISTYCZNE DO KF-206H

Stopka do wszywania wypustki
Dzięki specjalnym rowkom bezpoblemowo wszywa sznurek, bizę, kedrę itp).
Dostępne rozmiary: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”,5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”

Stopka krawędziowa lewa i prawa
Stopka posiadająca specjalny prowadnik, po którym przesuwamy krawędź materiału uzyskując idealnie
równy zapas szwu.
Dostępne rozmiary stopka prawa: 1/8”, 3/16”, 1/4”
Dostępne rozmiary stopka lewa: 3/16”

Półstopka
Stopka do wszywania zamków – dostępna lewa i prawa.
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-867-121132

KRAFT KF-867-121132
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona
do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji sterowanych
elektro-pneumatycznie tj. obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły,
programowanie parametrów ściegu np. wielkości i ilości rygli i inne. Sterowanie za pomocą czytelnego i
łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny
servo zintegrowany z głowicą.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 3.000 ściegów/min
Długość ściegu 12 mm
Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
Chwytacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)
Grubość nici 10/3 - 80/3
Automatyczne pozycjonowanie igły
System igieł 134-35 (Nm90 - Nm180)
Długość nitki pozostawiona na materiale po obcięciu około 15 mm.
Odległość od korpusu do igły 335 mm
Zasilanie 230V 50Hz
Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza, ciśnienie 6 bar

Dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy, maszyna został wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki
oraz system HP pozwalający na szybką zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych
warstw i ułatwiający przeszywanie przez szwy poprzeczne. Podklasa 867-121132 wyposażona jest w jeden
regulator ściegu pozwalający na szycie ze stałą długością ściegu.
Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokoło igielnicy. Sprzęgło bezpieczeństwa
zabezpieczające przed uszkodzeniem maszyny w przypadku zablokowania się chwytacza. Centralne
smarowanie.
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-867-121232

KRAFT KF-867-121232
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona
do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji sterowanych
elektro-pneumatycznie tj. obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły,
programowanie parametrów ściegu np. wielkości i ilości rygli i inne. Sterowanie za pomocą czytelnego i
łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny
servo zintegrowany z głowicą.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 3.000 ściegów/min
Długość ściegu 12 mm
Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
Chwytacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)
Grubość nici 10/3 - 80/3
Automatyczne pozycjonowanie igły
System igieł 134-35 (Nm90 - Nm180)
Długość nitki pozostawiona na materiale po obcięciu około 15 mm.
Odległość od korpusu do igły 335 mm
Zasilanie 230V 50Hz
Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza, ciśnienie 6 bar

Dla zwiększenie wydajności i komfortu pracy, maszyna został wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki
oraz system HP pozwalający na szybką zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych
warstw i ułatwiający przeszywanie przez szwy poprzeczne. Podklasa 867-121232 wyposażona jest w dwa
regulatory ściegu pozwalające na szybką zmianę długości ściegu podczas przeszywania jednego elementu.
Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokoło igielnicy. Sprzęgło bezpieczeństwa
zabezpieczające przed uszkodzeniem maszyny w przypadku zablokowania się chwytacza. Centralne
smarowanie.
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-640-H7-D4

37cm

KRAFT KF-640-H7-D4
Stebnówka 1-igłowa z podwójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka, przeznaczona do szycia
materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały techniczne itp. Maszyna
wyposażona w jest w chwytacz o powiększonej pojemności umożliwiający nawinięcie większej ilości nici na
szpuleczkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi. Silnik energooszczędny servo
umieszczony bezpośrednio na wale maszyny (system Direct Drive). Wydłużone ramię (odległość od igły do
korpusu maszyny wynosi 37 cm) pozwala na przeszywanie większych elementów.
Automatyczne funkcje:
ź obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, wolny start, nipper

Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący. Niezależny docisk stopki wewnętrznej oraz zewnętrznej stopki
kroczącej. Dla zwiększenia komfortu pracy, maszyna została wyposażona w zintegrowane oświetlenie LED
pola pracy.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 2.000 ściegów/min
Długość ściegu 8 mm
Wysokość podnoszenia stopki 15 mm
System igieł 135x17
Grubość igły od 125 do 180 Nm
Grubość nici: Nm=60/3~20/3
Automatyczne smarowanie
Zasilanie 230V/50Hz

Maszyna nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza.
9

STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-3030-D4

KRAFT KF-3030-D4
Uniwersalna automatyczna stebnówka tapicerska i kaletnicza KRAFT KF-3030-D4 wyposażona w
energooszczędny silnik wbudowany bezpośrednio w głowicę maszyny (system Direct Drive). Takie
rozwiązanie gwarantuje cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.
Automatyczne funkcje:
ź obcinanie nici, pozycjonowanie igły, rygiel początkowy i końcowy, podnoszenie stopki

Podwójny transport (dolny ząbkowy oraz górny – krocząca stopka) zapewnia idealne przesuwanie górnych i
dolnych warstw zszywanych materiałów. Maszyna posiada czytelny panel operacyjny wbudowany w głowicę
oraz podświetlenie LED przy igielnicy (z możliwością regulacji natężenia światła).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia: do 2000 ściegów/min
Długość ściegu: do 8 mm
Wysokość podnoszenia stopki do 16 mm (ręcznie 7,5 mm)
Zasilanie 230V/50Hz

10

STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-0303-D1

KRAFT KF-0303-D1
Uniwersalna stebnówka tapicerska i kaletnicza KRAFT KF-0303-D1 z wbudowanym silnikiem servo w głowicę.
Takie rozwiązanie gwarantuje cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej. Maszyna posiada również
funkcję pozycjonowania igły.
Podwójny transport (dolny ząbkowy oraz górny – krocząca stopka) zapewnia idealne przesuwanie górnych i
dolnych warstw zszywanych materiałów. Maszyna posiada czytelny panel operacyjny wbudowany w głowicę
oraz oświetlenie LED znajdujące się przy igielnicy.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia 2.000 ściegów/min.
Długość ściegu do 8 mm
Wysokość podnoszenia stopki do 16 mm
Zasilanie 230V/50Hz

11

STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1510J

KRAFT KF-1510J
Stębnówka 1-igłowa z potrójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy,
przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały
techniczne itp.
Wyposażona w mechanizm sprzęgła zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Maszyna
wyposażona w jest w poziomy obrotowy chwytacz o powiększonej pojemności umożliwiający nawinięcie
większej ilości nici na szpuleczkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi.
Na główce maszyny znajduje się pokrętło z naniesioną skalą, umożliwiające dostosowanie wysokości
kroczenia wewnętrznej stopki. Regulacja ta pozwala na dostosowanie parametrów transportu w zależności
od grubości szytych materiałów. Smarowanie knotowe oraz automatyczne smarowanie chwytaczy.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 2.500 ściegów/min
Długość ściegu 9 mm
Wysokość podnoszenia stopki 16 mm
System igieł 135x17
Grubość igły od 125 do 180 Nm
Grubość nici: Nm=60/3~20/3
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1510(60)-45

RYGLOWANIE

KRAFT KF-1510-45 / KF-1560-45
Stebnówka długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym)
do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w
pneumatyczne podnoszenie stopki oraz funkcję pozycjonowania igły. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za
pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny. Przycisk ryglowania umieszczony przy igielnicy.
Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygla. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z
wydłużonym ramieniem.
Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny
450 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny.
Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne
podnoszenie stopki).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Pole robocze: 450 mm
Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: do Nm 20
Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-45): 3/8”
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1510(60)D-45

KRAFT KF-1510D-45 / KF-1560D-45
Stebnówka automatyczna długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz
stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Regulacja
wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny.
Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny
450 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. Stebnówka
wyposażona jest w automatyczne funkcje: podnoszenie stopki, ryglowanie na początku i końcu szycia,
pozycjonowanie igły, obcinanie nici. Cztery przyciski szybkiego dostępu przy igielnicy ( szycie wstecz, wznios
stopki, wyłączanie rygla, pozycjonowanie igły ). Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła
sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Pole robocze: 450 mm
Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: do Nm 20
Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-45): 3/8”
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1510(60)-65

RYGLOWANIE

KRAFT KF-1510-65 / KF-1560-65
Stebnówka długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym)
do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w
pneumatyczne podnoszenie stopki oraz funkcję pozycjonowania igły. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za
pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny. Przycisk ryglowania umieszczony przy igielnicy.
Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygla. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z
wydłużonym ramieniem.
Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny
650 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny.
Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne
podnoszenie stopki).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Pole robocze: 650 mm
Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: do Nm 20
Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-65): 3/8”
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1510(60)D-65

KRAFT KF-1510D-65 / KF-1560D-65
Stebnówka automatyczna długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz
stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Regulacja
wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny.
Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny
650 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. Stebnówka
wyposażona jest w automatyczne funkcje: podnoszenie stopki, ryglowanie na początku i końcu szycia,
pozycjonowanie igły, obcinanie nici. Cztery przyciski szybkiego dostępu przy igielnicy ( szycie wstecz, wznios
stopki, wyłączanie rygla, pozycjonowanie igły ). Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła
sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Pole robocze: 650 mm
Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: do Nm 20
Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-65): 3/8”
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-0628

KRAFT KF-0628
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich.
Maszyna KRAFT KF-0628 wyposażona jest w chwytacz o dużej pojemności, co pozwala zmniejszyć
częstotliwość wymiany nici bębenka.
Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania pozycjonowania igieł.
Napęd stanowi energooszczędny silnik servo 230V, umieszczony pod blatem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 8 mm
Wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
System igieł: DPx17
Centralne smarowanie
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-5410J-7

KRAFT KF-5410J-7
Stebnówka jednoigłowa z podwójnym transportem igłowo-ząbkowym, bezpośrednim napędem (DIRECT
DRIVE) wbudowanym w głowicę i pełną automatyką. Przeznaczona jest do szycia materiałów grubszych (np.
jeans, drelich) oraz tzw. “trudnych”, narażonych na przesuwanie warstw podczas szycia.
Maszyna wyposażona jest w chwytacz o powiększonej pojemności, dzięki czemu nie ma konieczności częstej
wymiany szpuleczki przy szyciu grubszymi nićmi.
Funkcje automatyczne (obcinanie nici, ryglowanie na początku i końcu szycia, pozycjonowanie igły,
podnoszenie stopki), programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania,
umieszczonego w główce maszyny.
Bezpośredni napęd (Direct Drive) wpływa na zmniejszenie drgań, cichszą pracę oraz redukcję kosztów
eksploatacji stebnówki.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 4000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 5 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 13 mm
System igieł: DPx5
Centralne smarowanie
Zasilanie: 230V
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LAMOWARKA

KF-1245V

KRAFT KF-1245V
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (igła, ząbki i stopka), przystosowana do lamowania. Maszyna
przeznaczona do lamowania materiałów średnich i ciężkich tj. tapicerka, dywaniki, materiały techniczne itp.
Wyposażona w duży chwytacz o pionowej osi obrotu oraz ruchome ramię lamownika (lamownik pracuje
razem z kroczącą stopką).
Wbudowane sprzęgło zabezpieczające przed przeciążeniem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia: 2000 ściegów/min.
Długość ściegu: 8 mm
Skok igielnicy: 36 mm
Wysokość podnoszenia stopki: 14 mm
System igieł: DPx35 18-23
Odległość od igły do korpusu maszyny: 257 mm
Silnik energooszczędny servo
Zasilanie: 230V 50/60Hz
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1508AE

KRAFT KF-1508AE
Specjalistyczna stebnówka 1-igłowa z odkrawaczem i lamownikiem do materiałów ciężkich. Potrójny
transport (dolny ząbkowy oraz krocząca stopka i igła). Poziomy chwytacz (pionowa oś obrotu) o podwójnej
pojemności. Możliwość szybkiego wyłączania noża.
Maszyna przeznaczona do lamowania materiałów tj. koce, kołdry, dywany itp. z jednoczesnym odkrawaniem
brzegu materiału. Silnik energooszczędny servo. Opcjonalnie możliwe zamontowanie pozycjonowania igły.

Dostępne szerokości lamowników (szerokość: wejście-taśma/wyjście):
ź
ź
ź
ź

66mm/20mm,
60mm/18mm,
55mm/15mm,
40mm/12mm.

Taśma (lamówka) składana podwójnie.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 1400 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-246(-246B)

KRAFT KF-246 / KF-246B
Stebnówka 1-głowa o łożu cylindrycznym, przeznaczona do ciężkiego szycia. Maszyna wyposażona w potrójny
transport (ząbkowy, igłowy, krocząca stopka) oraz chwytacz o powiększonej pojemności.
Maszyna wyposażona w energooszczędny silnik servo. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania funkcji
pozycjonowania igły.
Podklasa KF-246B przystosowana do lamowania. W zestawie oprzyrządowanie do zamontowania ruchomego
lamownika.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2200 ściegów/minutę
Średnica cylindra: 46 mm
Długość ściegu: do 6 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
Pionowy chwytacz (powiększony) na poziomej osi
System igieł: DPx17
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1710 / 1760

KF-1710

KF-1760

KRAFT KF-1710 / KF-1760
Specjalistyczna stebnówka słupowa 1-igłowa ( 2-igłowa - KF-1760 ) przeznaczona do ciężkiego szycia.
Maszyna wyposażona jest w potrójny transport (ząbkowy, stopkowy oraz igłowy), pneumatyczne
podnoszenie stopki oraz regulację wysokości wzniosu stopki. Silnik o mocy 750W gwarantuje płynną i
niezawodną pracę.
Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania funkcji pozycjonowania igieł. Centralny układ smarowania.

Parametry techniczne:
KF-1710 / KF-1760
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2500 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: #30 - #5
Pole robocze: 255 mm
Zasilanie: 230V

KF-1760
ź Standardowy rozstaw między igłami: 9,5 mm (opcjonalnie inne)

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-1710D-7

KRAFT KF-1710D-7
Specjalistyczna stebnówka słupowa 1-igłowa przeznaczona do ciężkiego szycia. Maszyna wyposażona jest w
potrójny transport (ząbkowy, stopkowy oraz igłowy) oraz funkcje automatyczne:
ź
ź
ź
ź

Pneumatyczne podnoszenie stopki
Obcinanie nici
Pozycjonowanie igły
Ryglowanie na początku oraz końcu szycia

Regulacja wysokości wzniosu stopki. Silnik o mocy 750W gwarantuje płynną i niezawodną pracę. Centralny
układ smarowania.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2500 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 9 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
System igieł: DPx17
Grubość nici: #30 - #5
Pole robocze: 255 mm
Zasilanie: 230V

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-204-370

KRAFT KF-204-370
Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolnym, igłowym oraz stopkowym) przeznaczona do bardzo
ciężkiego szycia (grube skóry, tkaniny techniczne).
Wyposażona w chwytacz wahadłowy XXL typu “Barrel” oraz energooszczędny napęd o mocy 750 W z funkcją
pozycjonowania igły.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: 1000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 12 mm
Podnoszenie stopki: do 20 mm
Grubość igły: 250
Zasilanie: 230V
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STEBNÓWKA DO CIĘŻKIEGO SZYCIA

KF-205-370

KRAFT KF-205-370
Stebnówka cylindryczna 1-igłowa z potrójnym transportem (dolnym, igłowym oraz stopkowym)
przeznaczona do bardzo ciężkiego szycia (grube skóry, tkaniny techniczne). Wyposażona w chwytacz
wahadłowy XXL typu “Barrel” oraz energooszczędny napęd o mocy 750 W z funkcją pozycjonowania igły.
Odległość od korpusu do igielnicy wynosi 32,5 cm.
Pneumatyczne podnoszenie stopki.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: 1000 ściegów/minutę
Długość ściegu: do 12 mm
Podnoszenie stopki: do 20 mm
Prześwit 325 mm
Obwód cylindra 29 cm (średnica 9,5 cm)
Grubość igły: 250
Zasilanie: 230V
Maszyna szyje nićmi grubości 10

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
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PIKOWARKA DO PODUSZEK

KF-3900

KRAFT KF-3900
Specjalistyczna pikowarka do poduszek. Maszyna wyposażona jest w pneumatycznie podnoszoną przednią
część głowicy w celu zwiększenia prześwitu pod stopką i igielnicą. Takie rozwiązanie umożliwia przeszywanie
bardzo grubych poduszek (wysokość podnoszenia stopki do 11,7 cm).
Specjalnie zaprojektowany mechanizm mocowania stopki dociskowej umożliwił zwiększenie pola pracy.
Odległość od igły do korpusu maszyny wynosi aż 28 cm. Elektroniczna regulacja naprężenia nici igłowej
zapewnia najwyższą jakość przeszycia nawet na grubych i puszystych poduszkach.
Silnik energooszczędny servo umieszczony w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny (system
Direct-Drive).
Możliwe jest zaprojektowanie i odszywanie ozdobnych rygli (wymagane specjalistyczne oprogramowanie do
programowania wzorów przeszycia).
Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: 2.000 ściegów/min
Długość ściegu: 0,1 - 10,0 mm
Skok igielnicy: 45,7 mm
Igły MTx190 (standardowo Nm 120)
Wysokość podnoszenia stopki: 117 mm
Pneumatyczne podnoszenie stopki
Pamięć 200 wzorów, do 20.000 ściegów we wzorze
Moc silnika: 400W
Zasilanie: 230V/50Hz
Waga: 80 kg
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STEBNÓWKA

KF-63900

KRAFT KF-63900
Specjalistyczna stębnówka 1-igłowa, przeznaczona do podwijania nogawek w spodniach jeansowych. Łoże
cylindryczne umożliwia podwijanie zamkniętego obwodu. Maszyna wyposażona jest w puller oraz funkcje
automatyczne: obcinanie nici, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły. Zamykanie i otwieranie zwijacza
odbywa się za pomocą kolanówki.
Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia: 3000 ściegów/min.
Długość ściegu: 3,2mm (standard)
Szerokość podwijania: 12,7mm (standard)
Wysokość podnoszenia stopki: 10mm
System igieł: DPx5
Zwijacz pneumatyczny: tak
Puller: tak (metalowy)
Chłodzenie igły: tak
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MASZYNA SPECJALNA

KF-3800

KRAFT KF-3800
Specjalistyczny automat przeznaczony do naszywania rzepów i taśm. Maszyna wyposażona w automatyczny
podajnik obcinający taśmę na odpowiednią długość a następnie samoczynnie wprowadzający element w
prowadnice w strefie szycia. Taśma podawana jest bezpośrednio z rolki, bez konieczności wcześniejszego
cięcia taśmy na odcinki, co znacznie skraca czas całego procesu.
Możliwość doszywania elementu po obwodzie, wzdłuż równoległych boków a także za pomocą koperty.
Maszyna wyposażona w dwa czytelne panele sterujące: jeden do sterowania podajnikiem, drugi do
wprowadzania wzorów oraz programowania parametrów szycia (prędkość szycia, długość ściegu itp).
Maszyna wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.
Parametry techniczne:
ź Szerokość rzepu: 1-4 cm
ź Długość rzepu: 1-10 cm
ź Zasilanie 230V
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MASZYNA SPECJALNA

KF-254

KRAFT KF-254
Nowoczesny automat szwalniczy przeznaczony do naszywania szlufek we wszelkiego rodzaju wyrobach
odzieżowych. Maszyna posiada specjalnie zaprojektowaną 2-igłową głowicę co umożliwia jednoczesne
przyszywanie szlufki dwoma ryglami. Automatyczny podajnik szlufek z taśmy z jednoczesnym obcięciem
szlufki na zaprogramowaną długość i uformowaniem żądanego podwinięcia. Zapewnia to znaczne skrócenie
czasu przyszycia jednej szlufki. Praca operatora ogranicza się jedynie do podłożenia elementu odzieży w strefę
roboczą maszyny. Maszyna umożliwia również mocowanie szlufek za pomocą ozdobnych rygli.
Wszystkie parametry pracy automatu ustawiane są na czytelnym dotykowym panelu sterującym LCD.
Doszywane szlufki mogą być obcinane prosto lub dwustronnie skośnie.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 2.700 ściegów/min
Szerokość rygla 1,0 - 3,5 mm
Długość rygla 5 - 22 mm
Wysokość podnoszenia stopki 21 mm
Szerokość paska szlufki 7 - 20 mm
Zasilanie 230V
Waga 245 kg
Zużycie powietrza 1,8 l/min

Wydajność:
ź 180-200 szt spodni przy założeniu 5 szlufek na pasku

Maszyna wyposażona jest w system wykrywania łączeń (zgrubień) paska szlufki, które są automatycznie
odcinanie i odrzucane ze strefy roboczej.
Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza 0,5MPa
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MASZYNA SPECJALNA

KF-U90

KRAFT KF-U90
Maszyna ultradźwiękowa, przeznaczona do łączenia, przecinania lub ozdobnego wykańczania wyrobów m.in.
maseczek, jednorazowej odzieży medycznej, odzieży ochronnej a także wyrobów technicznych, obrusów,
narzut, taśm, wstążek i wiele innych. Efekt ten uzyskuje się poprzez wprowadzenie obrabianych elementów w
strefę działania specjalnych wałków dociskowych.
Proces łączenia i wycinania jest bezpieczny, przebiega bez dymu i ryzyka zapłonu materiału. Cięcie
ultradźwiękowe gwarantuje najwyższą jakość, zapewniając również estetyczne wykończenie krawędzi
materiału.
Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden rodzaj wałka dociskowego, umożliwiającego uzyskanie
jednego wzoru wykończenia. W zależności od potrzeb klienta dostępna jest szeroka gama wałków
zapewniających różne rodzaje wykończeń. Możliwość zgrzewania i cięcia po linii prostej jak i po krzywej.
Dla prawidłowego działania wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza.
Materiały muszą zawierać min. 70% włókien sztucznych.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość robocza do 22m/min
Szerokość wałka roboczego 68mm
Częstotliwość 20 KHz
Moc 1500 W
Zasilanie 230V
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MASZYNA SPECJALNA

KF-7705

KRAFT KF-7705
Specjalistyczna maszyna do uszczelniania szwów, używana do produkcji odzieży outdoor, odzieży dla wojska i
służb cywilnych, odzieży ochronnej, a także do produkcji namiotów, plandek i wielu innych produktów.
Maszyna wyposażona jest w specjalne pochylone ramię ułatwiające operatorowi pracę oraz zwiększające
wydajność. Czytelny panel sterujący LCD umożliwiający ustawianie podstawowych parametrów pracy tj.
temperatura, prędkość robocza, prędkość wsteczna i wielu innych. Do prawidłowego działania wymagane jest
podłączenie źródła sprężonego powietrza.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość pracy 5-30m/min
Temperatura powietrza 0 - 750 °C
Moc 2 kW
Moc grzałki 1800 W
Zasilanie 230V
Szerokość rolki 28mm
Szerokość taśmy uszczelniającej 14 - 25mm
Wysokość podnoszenia rolki 25 mm
Ciśnienie robocze powietrza 3kg/cm2
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MASZYNA SPECJALNA

KF-101

KRAFT KF-101
Podszywarka 1-nitkowa, szyjąca ściegiem jednostronnie krytym, z interwałem (mechanizm nastawnego
przeskoku ściegu 1:2), przeznaczona do podszywania materiałów lekkich i średnich. Konstrukcja cylindryczna
umożliwia obszywanie wąskich obwodów tj. nogawki, rękawy itp.
Wyposażona w odsuwany stolik ułatwiający przeszycia na większych powierzchniach materiału.
Parametry techniczne:
ź Prędkość szycia 2.500 ściegów/min
ź Długość ściegu 3-8 mm
ź System igieł LWx6T
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MASZYNA SPECJALNA

KF-140H

KRAFT KF-140H
Podszywarka cylindryczna 1-nitkowa szyjąca ściegiem jednostronnie krytym, przeznaczona po podszywania
materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona w przednią rolkę wspomagającą prowadzenie materiału podczas
szycia. Energooszczędny silnik servo umieszczony jest pod blatem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia 2.500 ściegów/min
Podnoszenie stopki 12mm
Długość ściegu 3-8 mm
Zasilanie: 230V
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MASZYNA SPECJALNA

KF-500

KRAFT KF-500
Uniwersalna, przenośna podszywarka 1-nitkowa do cienkich i średnich materiałów. Doskonała do rękawów,
nogawek, spódnic i żakietów, podszywa ściegiem jednostronnie krytym. Z interwałem ( mechanizm
nastawnego przeskoku ściegu 1:1/1:2 ).
Standardowo wyposażona w podnośnik kolanowy, pedał, zintegrowany silnik na 230V i stojak na nici.
Parametry techniczne:
ź Długość ściegu: 3-8 mm
ź Prędkość szycia: 1200 ściegów/min
ź System igieł: LWx6T
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MASZYNA SPECJALNA

KF-27

KRAFT KF-27
Maszyna tworząca ścieg ozdobny w kształcie “muszelki”, możliwość zmiany wzoru przy pomocy dźwigni.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia: 1200 ściegów/min
Liczba ściegów na muszelkę: 1, 4 lub 8
Szerokość ściegu: 7 – 9 mm
Grubość materiałów: do 6 mm
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MASZYNA SPECJALNA

KF-38

KRAFT KF-38
Maszyna tworząca ścieg ozdobny w kształcie “muszelki”, możliwość zmiany wzoru przy pomocy dźwigni.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Maksymalna prędkość szycia: 1200 ściegów/min
Liczba ściegów na muszelkę: 1, 4 lub 8
Szerokość ściegu: 10 – 12 mm
Grubość materiałów: do 6 mm
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MASZYNA SPECJALNA

KF-2284D

KRAFT KF-2284D
Maszyna 1-igłowa typu ZIG-ZAK z transportem dolnym ząbkowym z możliwością zmiany wzoru ściegu z ZIGZAK na TRÓJSKOK i odwrotnie – bez konieczności wymiany krzywki.
Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo zamontowany w głowicy maszyny (Direct
Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę a także niższy poziom wibracji w stosunku do silników
poprzedniej generacji.
Maszyna przeznaczona do szycia ozdobnych ściegów, stosowanych głownie w bieliźniarstwie (ozdobne
doszywanie koronki, gumokoronki) gdzie wymagana jest estetyka i elastyczność ściegu.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia do 4500 ściegów/min
Długość ściegu do 2,5 mm
Szerokość ściegu do 10 mm (trójskok)
Zasilanie 230V
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MASZYNA SPECJALNA

KF-2502

KRAFT KF-2502
Specjalistyczna maszyna 1-igłowa 2-nitkowa typu overlock, przeznaczona do obszywania dywanów,
wykładzin i innych ciężkich materiałów technicznych. Konstrukcja głowicy umożliwia szycie łuków
wewnętrznych.
Maszyna umożliwia szycie grubą nitką, przędzą lub żyłką.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia do 3000 ściegów/min
Szerokość ściegu 14 mm
Gęstość ściegu od 1 do 10 ściegów na cm
Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
Maksymalna grubość przeszywanego materiału 15 mm
Centralne smarowanie
Transport dolny ząbkowy
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ZASZYWARKA DO WORKÓW

KF-6

KRAFT KF-6
Specjalistyczna przenośna maszyna łańcuszkowa 1-igłowa 1-nitkowa przeznaczona do zamykania worków
papierowych, jutowych oraz wielu innych.
Kompaktowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie maszyny w różnych miejscach, przenoszenie jej w
zależności od potrzeb.
Maszyna może również pracować na podwieszeniu (wymagany jest opcjonalny uchwyt).
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Liczba igieł: 1
Liczba nitek: 1
Długość ściegu: 7,2 mm
Igły: D5
Prędkość szycia: 1700 ściegów / min
Maks. grubość szytego worka: 10,0 mm
Zasilanie: 230V
Moc silnika: 90W
Waga: 5kg
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KLEJARKA

NHG-500B/600B

KRAFT NHG-500B/600B
Klejarka o ruchu ciągłym, taśmowa, szerokość 500 lub 600mm, regulowana temperatura do 190C
utrzymywana przez elektroniczny termostat z funkcją programowania (informacja o wartości temperatury
zadanej oraz temp. rzeczywistej), regulowany czas podklejania i docisk max. 1,5 kg/cm2.
Maszyna posiada system samoczynnego pozycjonowania taśm, zabezpieczenia przed zsunięciem z wałków
prowadzących oraz wałki zbierające. Posiada tzw. "otwarty bok" pozwalający na podklejanie elementów
szerszych niż pole robocze. Zastosowane taśmy zostały wykonane w technologii bezszwowej.
Urządzenie wyposażone jest w stabilną podstawę na kółkach.
Parametry techniczne:
NHG 500-B

NHG 600-B

Maks. szerokość (mm)

500

600

Prędkość (m/min)

0~10

0~10

Siła docisku (kg/cm2)

0~1,5

0~1,5

Temperatura (°C)

190

190

Moc (kW)

5,6

7

Wymiary - dł x szer x wys (mm)

920 x 1645 x 1055

1020 x 1645 x 1055

Waga (kg)

170

178

Zasilanie (V)

380

380

40

PRASA

THS-4040D/4060D/4080D

KRAFT THS-4040D/4060D/4080/D
Ręczna prasa termiczna z płytą grzewczą o wymiarach 40 x 40cm, 60 x 40cm lub 80 x 40 cm. Urządzenie
wyposażone jest w czytelny wyświetlacz do regulacji temperatury grzania oraz czasu docisku. Wyłącznik
czasowy uruchamia sygnał dźwiękowy po upływie zadanego czasu zgrzewania. Zaletą urządzenia jest również
regulacja siły docisku oraz duży kąt otwarcia płyt grzewczych.
Parametry techniczne:
ź płynna regulacja temperatury w zakresie 50-300°C
ź moc grzałki 3 kW
ź zasilanie 230V
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HAFCIARKA

KF-CT1501H / KF-CT1502H

KRAFT KF-CT1501H / KF-CT1502H
Profesjonalna kompaktowa hafciarka 1-głowicowa ( dostępna opcja 2-głowicowa ) 15-kolorowa
przeznaczona do haftowania na elementach płaskich oraz cylindrycznych (czapki, itp.), a także na wyrobach
gotowych. Maksymalne pole haftu na elementach płaskich to 37,5 x 53,5cm. Automatyczny start i zmiana
koloru. Maszyna wyposażona w czytelny kolorowy dotykowy panel sterujący 10" z menu w języku polskim.
Bogate wyposażenie standardowe. Funkcja automatycznej kontynuacji haftowania wzoru po zaniku napięcia.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ilość igieł: 15
prędkość haftowania: 1200 ściegów/min
menu w języku polskim
napięcie: 230 V
pobór mocy: 100 W
RAMKI / TAMBORKI
czujnik zerwania nici: tak
oświetlenie: LED
porty USB: 2
porty LAN: 1
format plików: .dst .dsb .dha i inne
2 szt ramka w rozmiarze: 90 x 90
2 szt ramka w rozmiarze: 120 x 120
2 szt ramka w rozmiarze: 150 x 150
2 szt ramka w rozmiarze: 220 x 220
2 szt ramka w rozmiarze: 290 x 290
1 szt ramka w rozmiarze 360 x 510
1 szt aluminiowa ramka w rozmiarze: 375 x 535
przyrząd do haftowania czapek + 2 szt uchwyt do czapek
stabilny stolik wyposażony w kółka transportowe
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HAFCIARKA

KF-CT1501H / KF-CT1502H

wersja 2-głowicowa

OPCJE DODATKOWE DO HAFCIAREK

Do cekinów

Do haftu na wąskich elementach
cylindrycznych np. nogawki

Do wszywania sznurka

Do haftu na paskach

Do haftu na butach
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HAFCIARKA

KF-CT1204 / KF-CT1206

KRAFT KF-CT1204 / KF-CT1206
Przemysłowa hafciarka 4- lub 6-głowicowa. Każda głowica wyposażona jest w 12 igielnic umożliwiających
haftowanie dwunastoma różnymi kolorami. Konstrukcja maszyny umożliwia haftowanie na elementach
płaskich, czapkach, wyrobach gotowych i wielu innych. Szybka i łatwa zmiana między haftowaniem na płasko
a haftowaniem na czapkach. Automatyczny start i zmiana koloru. Maszyna wyposażona w czytelny kolorowy
panel sterujący 10″ z menu w języku polskim. Bogate wyposażenie standardowe. Funkcja automatycznej
kontynuacji haftowania wzoru po zaniku napięcia.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Ilość głowic: 4 lub 6 w zależności od modelu
lość igieł: 12
Prędkość haftowania na płasko: 1200 ściegów/min
Prędkość haftowania na czapkach: 600 ściegów/min
Szeroki kąt haftu na czapkach: 270°
Menu w języku polskim
Napięcie: 230 V
Pobór mocy: 100 W
Czujnik zerwania nici: tak
Oświetlenie: LED
Porty USB: 2
Porty LAN: 1
Format plików: .dst .dsb .dha i inne
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HAFCIARKA

KF-CT1204 / KF-CT1206

OPCJE DODATKOWE DO HAFCIAREK

Oprzyrządowanie do cekinów
pojedyncze.

Oprzyrządowanie do cekinów
podwójne.

Oprzyrządowanie do cekinów
poczwórne.

Oprzyrządowanie do do
wszywania sznurka.

Oprzyrządowanie do wszywania
koralików.

Oprzyrządowanie do wszywania
kordonka.

Oprzyrządowanie do wszywania
koralików.

Oprzyrządowanie do wycinania
materiału.

Laser do cięcia materiału.

Wskaźnik laserowy.

System automatycznego
smarowania.

System szybkiej zmiany kolorów.
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MASZYNA SPECJALNA

KF-801

KRAFT KF-801
Maszyna przeznaczona do ścieniania brzegów skór jak również materiałów z tworzyw sztucznych i gumowych.
Wykorzystywana przy produkcji obuwia, tapicerki meblowej, toreb, wyrobów technicznych i wielu innych.
Parametry techniczne:
ź Prędkość pracy do 1200 obr/min
ź Szerokość ścieniania 15-50mm
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GUZIKARKA

KF-438ABF

KRAFT KF-438ABF
Elektroniczna guzikarka dwu-nitkowa z automatycznym podajnikiem guzików. Przystosowana do doszywania
guzików płaskich. Dzięki zastosowaniu ściegu stebnowego, zamocowanie jest trwalsze, bez ryzyka
przypadkowego wyprucia.
Automatyczny podajnik znacząco wpływa na zwiększenie wydajności pracy. Maksymalna prędkość
podawania to 30 guzików na minutę (1 guzik co 2 sekundy). Cały proces podawania sterowany jest za pomocą
silników krokowych.
Automatyczne pozycjonowanie i odrzucanie guzików ułożonych wierzchnią stroną do dołu.
Maszyna wyposażona jest w zestaw uchwytów podających guziki (do guzików z dwoma lub czterema
otworami dostępne w różnych rozstawach otworów). Łatwa i szybka zmiana rozmiaru guzika.
Sterowanie za pomocą czytelnych dotykowych paneli sterujących.
Wymagane podłączenie do instalacji ze sprężonym powietrzem. Zużycie powietrza 20 litrów/min
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość szycia: do 2,700 ściegów/min
System igieł: DPx17 # 14
Średnica guzika: 10 – 22 mm
Grubość guzika: 1.5 – 3.5 mm
Zasilanie: 230V / 50Hz
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MASZYNA DO CIĘCIA TAŚMY, RZEPÓW

KF-110LR

KRAFT KF-110LR
Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na zimno lub na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje
zastosowanie przy cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.
Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem
brzegów (przy pracy na gorąco). Ma to istotne znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na
strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej
temperaturze).
Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone
ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą
czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu
efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i
prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna temperatura: 320 stopni Celsjusza
Regulacja długości cięcia: 20 –9999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
Szerokość taśmy: do 85 mm
Regulacja prędkości przesuwu materiału
Średnia wydajność: 70-90 szt/min (przy 50 mm długości)
Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
Programowanie liczby odcinków do cięcia
Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy)
Moc: 0,66 kW
Waga: 24 kg
Zasilanie: 230V
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MASZYNA DO CIĘCIA TAŚMY, RZEPÓW

KF-120H

KRAFT KF-120H
Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje zastosowanie przy
cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.
Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem
brzegów. Ma to duże znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów
dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze).
Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone
ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą
czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu
efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i
prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna temperatura: 350 stopni Celsjusza
Regulacja długości cięcia: 20 –99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
Szerokość taśmy: do 100 mm
Regulacja prędkości przesuwu materiału
Średnia wydajność: 100 szt/min (przy 50 mm długości)
Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
Programowanie liczby odcinków do cięcia
Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy)
Moc: 0,66 kW
Waga: 24 kg
Zasilanie: 230V

49

MASZYNA DO CIĘCIA TAŚMY, RZEPÓW

KF-120LR

KRAFT KF-120LR
Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na zimno lub na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje
zastosowanie przy cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.
Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem
brzegów (przy pracy na gorąco). Ma to istotne znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na
strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej
temperaturze). Regulacja temperatury za pomocą precyzyjnego elektronicznego regulatora.
Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Wszystkie parametry wprowadza się za
pomocą czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu
efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i
prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.

Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna temperatura: 320 stopni Celsjusza
Regulacja długości cięcia: 20 –99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
Szerokość taśmy: do 95 mm
Regulacja prędkości przesuwu materiału
Średnia wydajność: 70-90 szt/min (przy 50 mm długości)
Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
Programowanie liczby odcinków do cięcia
Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy)
Moc: 0,66 kW
Waga: 24 kg
Zasilanie: 230V
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MASZYNA DO CIĘCIA TAŚMY, RZEPÓW

KF-120HX

KRAFT KF-120HX
Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na gorąco z zatapianiem brzegu. Maszyna przystosowana do
cięcia na wprost lub pod kątem 45°. Urządzenie przeznaczone do cięcia taśm nośnych, taśm parcianych,
rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.
Maszyna automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem
brzegów. Ma to duże znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów
dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze).
Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone
ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą
czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu
efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i
prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Maksymalna temperatura: 350 stopni Celsjusza
Regulacja długości cięcia: 20 –99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
Szerokość taśmy: do 35/55 mm
Regulacja prędkości przesuwu materiału
Średnia wydajność: 100 szt/min (przy 50 mm długości)
Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
Programowanie liczby odcinków do cięcia
Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy) lub pod kątem 45°
Moc: 1,0 kW
Waga: 24 kg
Zasilanie: 230V
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NÓŻ PIONOWY

KF-AU-550-5”

KRAFT KF-AU-550-5"
Precyzyjny, lekki i wygodny w użyciu uniwersalny nóż pionowy. Dzięki zastosowaniu wąskiego ostrza sprawdza
się do cięcia materiałów po łuku gdzie wymagana jest duża precyzja. Dodatkowo wyposażony w
automatyczną ostrzałkę oraz system oliwienia.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Długość ostrza 5”
Maksymalna wysokość cięcia 9,5 cm
Moc silnika 370W
Waga 9 kg
Zasilanie 230V
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NÓŻ PIONOWY

KF-AU-550-6”-12”

KRAFT KF-AU-550-6”-12”
Nowoczesny, wytrzymały, uniwersalny nóż pionowy do wszelkiego rodzaju materiałów. Wyposażony w
automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania.
Dostępne rozmiary(wysokości) noży: 6",8",10",12"
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Długość ostrza 6”,8”,10”,12”
Maksymalna wysokość cięcia 11 cm, 16 cm, 21 cm, 26 cm
Moc silnika 550W
Waga 14,5 kg
Zasilanie 230V
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NÓŻ PIONOWY

KF-AU-750W-8”-10”

KRAFT KF-AU-750-8”-10”
Nowoczesny, wytrzymały, uniwersalny nóż pionowy do wszelkiego rodzaju materiałów. Wyposażony w
automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania.
Dostępne rozmiary(wysokości) noży: 6",8",10",12"
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Długość ostrza 8”,10”
Maksymalna wysokość cięcia 16 cm, 21 cm
Moc silnika 750W
Waga 14,5 kg
Zasilanie 230V
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NÓŻ TARCZOWY

KF-65 (Ø65)

KRAFT KF-65 (Ø65)
Przemysłowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnych typów materiałów. Urządzenie nadaje się do cięcia
materiałów zarówno cienkich (jedwabie, materiały bawełniane, syntetyczne itp.) jak i grubszych (drelich,
cienkie skóry, materiały obiciowe itp.)
Mały rozmiar wraz ergonomicznym kształtem zapewniają wygodę użytkowania oraz wysoką precyzję cięcia.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Średnica ostrza 65 mm
Wysokość cięcia do 2,2 cm
Moc 150W
Waga 1,2 kg
Zasilanie 230V
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NÓŻ TARCZOWY

KF-100 (Ø100)

KRAFT KF-100 (Ø100)
Uniwersalny nóż tarczowy do różnorodnych zastosowań. Znajduje zastosowanie przy cięciu pojedynczych
warstw jak również wyższych nakładów. Nóż posiada ostrzałkę oraz osłonę ostrza.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Średnica ostrza 100 mm
Wysokość cięcia do 2,6 cm
Moc 120W
Waga 1,2 kg
Zasilanie 230V
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NÓŻ TARCZOWY

KF-125 (Ø125)

KRAFT KF-125 (Ø125)
Uniwersalny nóż tarczowy do różnorodnych zastosowań. Znajduje zastosowanie przy cięciu pojedynczych
warstw jak również wyższych nakładów. Nóż posiada ostrzałkę oraz osłonę ostrza.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź

Średnica ostrza 125 mm
Wysokość cięcia do 4 cm
Moc 120W
Waga 2,6 kg
Zasilanie 230V
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AKUMULATOROWY NÓŻ TARCZOWY

DC-70

KRAFT DC-70
Akumulatorowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnego typu materiałów. Ostrze ośmiokątne o średnicy
70mm. Zestaw obejmuje: 2 x akumulator 4Ah, ładowarka, zapasowe ostrze oraz ostrzałka.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość maksymalna: 1000 obr/min
Średnica ostrza: 70 mm
Wysokość cięcia: do 25 mm
Napięcie: 10.8V
Akumulatory w zestawie: 2 x 4Ah
Waga netto: 989 g / 1207 g
Kształt ostrza: ośmiokąt
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AKUMULATOROWY NÓŻ TARCZOWY

DC-100

KRAFT DC-100
Akumulatorowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnego typu materiałów. Ostrze ośmiokątne o średnicy
100mm. Zestaw obejmuje: 2 x akumulator 4 Ah, ładowarka, zapasowe ostrze oraz ostrzałka.
Parametry techniczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prędkość maksymalna: 800 obr/min
Średnica ostrza: 100 mm
Wysokość cięcia: do 35 mm
Napięcie: 10.8V
Akumulatory w zestawie: 2 x 4 Ah
Waga netto: 1740 g
Kształt ostrza: ośmiokąt
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SILNIKI SERVO

KF-550W, KF-800W

KRAFT KF-550W, KF-800W
Nowoczesny, energooszczędny silnik jednofazowy o mocy 550W ( 800W ), doskonale zastępujący tradycyjne
silniki sprzęgłowe. Przeznaczony do większości maszyn szwalniczych w podklasach do ciężkiego szycia m.in.
stebnówek z potrójnym transportem.
Zastosowanie silnika servo gwarantuje cichą pracę oraz mniejsze zużycie energii, które może wynosić nawet
70% w porównaniu z silnikami sprzęgłowymi.
W komplecie znajdują się:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

silnik,
skrzynka elektroniczna z programatorem i wyświetlaczem,
włącznik,
cięgno,
osłona paska,
koło pasowe,
wtyczka.

Model

Zasilanie
(V)

Moc
(W)

(Hz)

Moment
obr. (Nm)

Prędkość
(obr/min)

Zastosowanie

KF-550W

220

550

50/60

4

6000

Szycie lekkie, średnie i ciężkie

KF-800W

220

800

50/60

10

3500

Szycie lekkie, średnie i ciężkie
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