 Urządzenia i akcesoria

do powlekania guzików
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TABELA WYMIARÓW I RODZAJÓW GUZIKÓW

Bombe
Button
(BO)

Ring
Button
(KPS)

Brass Wireloop (B5)

+

+

+

Iron Wireloop (B6)

+

+

+

Large Wireloop (B7)

+

Simple Covered (B8)

+

+

UFO (B9)

+

+

Wirehook (B10)

+

+

Plastic Wirehook

+

+

Down Parts/ Upper Parts

Square
Button
(KR)

+

Nail H-12 Serrated/Non-serrated

+

+

Nail H-15 Serrated/Non-serrated

+

+

Nail H-18 Serrated/Non-serrated

+

+

Nail H-25 Serrated/Non-serrated

+

+

Nail H-30 Serrated/Non-serrated

+

+

Nail H-42 Serrated/Non-serrated

+

+

Split Pins
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Nail
Button
(ÇK)

+

+

Button System / Button Size

16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 50 60

Covered Button

+ + + + + + + + + + + + + +

Nail Button

+ +

+

+ + + + + + + +

Covered Button with Large
Hook

+ + + +

Simple Covered Button

+ + + +

Square Button

+

Ring Button

+ + +

+ + + + + + + + + + + +

Split Pins

+

+ +

Genuine Leather Button

+

+

+ +

Fabric Covered Snap Fastener

+

+

+ + + +

Covered Button with Wire
Hook

+ + + + + + + + + + + +
+

Plastic Wirehook

UFO Button

+ + + +

Square Nail Button

+

+

Stone Nail Button

+

+ +

Brass Covered Button

+
+ +

+ + + + + + + + + + + + + +
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20” / 11,5 mm.
22” / 13,3 mm.
24” / 14,3 mm.
26” / 15,5 mm.

SCHEMAT WYMIARÓW
28” / 16,5 mm.

30” / 17,7 mm.

32” / 19,2 mm.

36” / 21,8 mm.

40” / 24,3 mm.

44” / 26,8 mm.

50” / 31 mm.

60” / 37 mm.
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COVERED
BUTTON
GUZIK Z UCHEM

Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj guzika na
świecie . Poprzez przeciągnięcie nici przez guzik
wykonywane jest pikowanie. Brak ryzyka zerwania nici.
Produkt ten jest produkowany w różnych rozmiarach: 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 50 i 60.

SIMPLE COVERED
BUTTON
GUZIK Z UCHEM OPCJA EKONOMICZNA

Jest to model guzika, który został stworzony ze względu
na potrzeby natury ekonomicznej. Jest to produkt
cechujący się korzystną ceną. Nasza firma zaleca
wykorzystywanie nici woskowanej podczas wykonywania
pikowania tym rodzajem guzików. W przypadku tego
produktu dostępne są następujące wymiary: 28, 30, 32 i
36.
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Ważne informacje
Urządzenie D-3 FP Set

SQUARE COVERED
BUTTON
KWADRATOWY GUZIK Z OCZKIEM

Kwadratowy guzik z oczkiem jest modelem, który powstał
w wyniku zapotrzebowania na bardziej dekoracyjne
elementy. Ten guzik w porównaniu z okrągłymi guzikami
nadaje produktom pikowanym bardziej nowoczesny
wygląd. Jest to produkt produkowany w Turcji. Guziki są
dostępne w wymiarach: 28, 36, 40 i 44.

INFORMACJA
IW ofercie dostępne narzędzie do
powlekania guzików kwadratowych

RECTANGLE
BUTTON
PROSTOKĄTNY GUZIK Z OCZKIEM

Prostokątny guzik z oczkiem jest modelem guzika
wykonanego z metalu, który powstał w wyniku
zapotrzebowania na dekoracyjne elementy. Nazwa guzika
wiąże się z jego kształtem. Na magazynach posiadamy
guziki w wykonaniu niklowanym i pozłacanym, jednakże w
przypadku zapotrzebowania na inne kolory (min10 000
szt.) możliwe jest wykonanie guzików w specjalnym
kolorze. Jest to produkt produkowany w Turcji .
Guziki są dostępne w wymiarach: 28, 36, 40 i 44.
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NAIL
BUTTON

GUZIK Z GWOŹDZIEM

Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu
efektywności produkcji wypoczynków i zagłówków łóżek.
Przybijane są one do ramy za pomocą pistoletu do
gwoździ , młotka lub gwoździarki. Dostępne długości
gwoździ to H-12, H-15, H-18, H-25, H-30 i H-42, w dwóch
rodzajach: żłobione lub nieżłobione. Niniejszy produkt jest
dostępny w różnych wymiarach: 18, 24, 28, 32, 36, 40 i 44.

H-42
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H-30

H-25

H-18

INFORMACJA
Pistolet do wbijania guzików

H-15

H-12

SQUARE
NAIL BUTTON
KWADRATOWY GUZIK Z GWOŹDZIEM

Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu
wydajności produkcji wypoczynków i zagłówków łóżek
oraz nadaniu pikowanym produktom bardziej
dekoracyjnego charakteru. Przybijany jest on do ramy za
pomocą pistoletu do przybijania gwoździ , młotka lub
gwoździarki. Dostępne długości gwoździ to H-12, H-15,
H-18, H-25, H-30 i H-42, w dwóch rodzajach: żłobione lub
nieżłobione. W przypadku tego produktu dostępne są
następujące wymiary: 28, 36 i 44.

STONE
NAIL BUTTON
TAŞLI ÇİVİLİ DÜĞME
GUZIK Z GWOŹDZIEM Z KRYSZTAŁEM

Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu
wydajności produkcji wypoczynków i zagłówków łóżek
oraz nadaniu pikowanym produktom bardziej
dekoracyjnego charakteru. Montaż za pomocą
gwoździarki. Możliwość wykonania dowolnej długości
gwoździa. Ponieważ gwóźdź posiada żłobienia ryzyko
jego wysunięcia jest znacznie mniejsze niż innych
podobnych produktów dostępnych na rynku. Produkt ten
jest produkowany w różnych rozmiarach: 29, 33 i 36.
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RECTANGLE
NAIL BUTTON
PROSTOKĄTNY GUZIK Z GWOŹDZIEM

Prostokątny guzik z gwoździem jest modelem guzika
wykonanego z metalu, który powstał w wyniku
zapotrzebowania na bardziej dekoracyjne elementy.
Nazwa guzika wiąże się z jego kształtem. Na magazynach
posiadamy te guziki w wykonaniu niklowanym i
pozłacanym, jednakże istnieje możliwość wykonania tego
produktu w dowolnym kolorze na zamówienie (minimum
10 000 szt.). Jest to produkt produkowany w Turcji .
Guziki prostokątne są dostępne w wymiarach:
28, 36, 40 i 44.

LABEL
NAIL BUTTON
GUZIK ETYKIETA Z GWOŹDZIEM

Jest to model guzika opracowany z myślą o oznaczaniu
wypoczynków i zagłówków łóżek swoją marką.
Przybijany jest on do ramy za pomocą pistoletu do
gwoździ , młotka lub gwoździarki. Dostępne długości
gwoździ to H-12, H-15, H-18, w dwóch rodzajach:
ze żłobieniami i bez żłobień. Produkt jest wykonywany na
podstawie logo Państwa firmy i może być pomalowany w
dowolnym kolorze.
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SPLIT PINS
GUZIK Z WĄSAMI

Jest to produkt opracowany z myślą o ułatwieniu
pikowania i zapobieganiu ewentualnym reklamacją.
Stosowanie tych guzików jest bardzo proste.
Po przeciągnięciu przez materiał i piankę druty są
przeciągane przez pierścień z tyłu i rozdzielane w dwa
przeciwne kierunki. Produkt dostępny jest w dwóch
różnych długościach drutów.
Dostępne rozmiary guzików: 20, 28, 32 i 36.

Podkładka zabezpieczająca
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HAND
TUFTING TAPE
TAŚMA NAPINAJĄCA
20 mm

Taśma napinająca została opracowana w
celu ułatwienia pikowania. Taśma
napinająca jest stosowana z igłą. Podczas
wykonywania pikowania materaców może
być stosowana zarówno z filcem, jak i
pomponem. W przypadku pikowania
wypoczynków stosowana jest z guzikami
powlekanymi. Zmierzona w
przeprowadzonych testach wytrzymałość
na zerwanie wynosi 379 Kg/N. Możliwe
jest wyprodukowanie taśmy o długości od
…
2 cm do 100 cm. Taśma może być jednolub dwustronna.

25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm
280 mm
290 mm
300 mm

Igła do
pikowania

Sztegi
mocujące do
pętelek.
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310 mm
320 mm
330 mm
340 mm
350 mm
360 mm
370 mm
380 mm
390 mm
400 mm
410 mm
420 mm
430 mm
440 mm
450 mm
460 mm
470 mm
480 mm
490 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm

UFO
BUTTON
GUZIKI TYPU UFO

Jest to produkt opracowany z myślą o ułatwieniu
pikowania i zapobieganiu reklamacją produktu
pikowanego. Stosowanie tych guzików jest bardzo proste.
Produkt jest stosowany z taśmą napinającą i igłą do taśmy
napinającej. W ten sposób nie ma konieczności
przeciągania nici i zapewnione zostaje pikowanie na
wysokim poziomie . Ponieważ dolna część jest zupełnie
płaska, doskonale przylega do miejsca, w którym zostało
zastosowane pikowanie , zapobiegając w przyszłości
przypadkom zerwania lub obrócenia guzika związanych z
użytkowaniem produktu. W przypadku tego produktu
dostępne są następujące rozmiary: 28, 30, 32 i 36.

Igła do pikowania

COVERED BUTTON
WITH LARGE HOOK
GUZIK Z SZEROKIM OCZKIEM

Jest to produkt, który posiada większe oczko od
standardowego, dzięki czemu może być stosowany z
nicią lub taśmą napinającą, zapewniając znacznie
szybszą produkcję. W przypadku tego produktu
dostępne są następujące rozmiary:28, 30, 32 i 36.

Do

guzików typu UFO
pasują taśmy do
pikowania
jednostronne
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HAND TUFTING
NEEDLE
IGŁA DO PIKOWANIA

Igła do taśmy napinającej jest produktem standardowym.
Możliwy jest wybór igły jedno, dwustronnej i do guzików
powlekanych. W celu zapewnienia wysokiej jakości
pikowania zaleca się stosowanie oryginalnych systemów
do powlekania guzików .
USEFUL INFORMATION
Tafting needles are perfect to
apply the covered buttons.
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COVERED BUTTON
WITH WIRE HOOK
GUZIK Z HACZYKIEM

Guzik z haczykiem jest systemem opracowanym w celu
wykonywania dwustronnego pikowania poduszek
ozdobnych do wypoczynków. Produkt dostępny jest w
wymiarach 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 50 i 60.

Maszyna do poduch

WIRE HOOK ROPE &
NEEDLE
IGŁA DO PĘTLI MOCUJĄCYCH

Uniwersalna igła do przeciągania pętelek mocujących .
Standardowa długość igły wynosi 30 cm.
Istnieje możliwość wykonania igły w innym wymiarze na
życzenie klienta.
NEW PRODUCT!

Sztegi
mocujące do
pętelek
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FABRIC COVERED
SNAP FASTENER
POWLEKANY GUZIK ZATRZASKOWY

Jest to system umożliwiający przytrzymanie materiału bez
jego przyszywania w wypoczynkach i produktach
powlekanych. Dzięki powlekanemu guzikowi
zatrzaskowemu możliwe jest łatwe zdejmowanie,
powlekanie oraz zmiana materiału. Jest to produkt
cechujący się łatwością stosowania i wysoką
wytrzymałością. W przypadku powlekanych guzików
zatrzaskowych dostępne są następujące rozmiary:
24, 28, 36, 40, 44, 50 i 60.

EYELET
GUZIK OCZKO

Produkt ten jest stosowany w materacach i poduszkach,
jako
element zapewniający przepływ powietrza. Guzik
…
oczkowy z sitkiem dostępny jest w 24 rozmiarach. Montaż
odbywa się za pomocą formy do przybijania. Dodatkowo
istnieje możliwość wykonania guzików oczkowych w
wybranych rozmiarach i kolorach.
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EYELET
COLOR SCHEME
WYKAZ KOLORÓW GUZIKÓW OCZKOWYCH

23

TACK STRIPS
GWÓŹDŹ DO MONTAŻU ELEMENTÓW
DREWNIANYCH

Gwóźdź do montażu elementów drewnianych jest
produktem wykorzystywanym do przyspieszenia montażu
drewnianych elementów i redukcji kosztów produkcji.
Gwóźdź może zostać wykonany w dowolnej długości, a
jednocześnie szkielet lub miejsce, w którym zostanie
zastosowany, nie wymaga dodatkowego przygotowania.
Jest to produkt sprzedawany na sztuki. Wytrzymałość
produktu dzięki zastosowaniu metalowych gwoździ ze
żłobieniem jest znacznie wyższa w porównaniu z innymi
produktami. Ponadto ze względu na swoją formę nie
przyczyniaja się do powstawania zagnieceń lub
wybrzuszeń.
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NAILER GUN
Pistolet do guzików z gwoździem

Pistolet do przybijania powlekanych guzików z gwoździem
do szkieletów ,zagłówków łóżek, przednich paneli,
bocznych oparć i innych miejsc .Gwoździarka jest
najlepszym rozwiązaniem dla producentów mebli, którzy
pragną
zwiększyć szybkość i jakość produkcji. Urządzenie
…
zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej produkcji
utrzymanej na optymalnym poziomie. Dzięki różnym
nakładkom gwoździarka może wbijać do każdego rodzaju
drewna guziki w każdym rozmiarze. Gwoździarka wymaga
do prawidłowego działania sprężonego powietrza o
wartości 5-6 bar. Aby produkcja wykonana z użyciem
gwoździarki odpowiadała wymaganym standardom należy
zwrócić uwagę na ustawienia siły i ciśnienia odpowiednio
do grubości gąbki, właściwości drewna i długości guzika z
gwoździem.

NAILER GUN TIPS
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NAILER
HAND TOOL
APARAT DO PRZYBIJANIA GWOŹDZI

Opracowany do przybijania powlekanych guzików z
gwoździem do szkieletów ,zagłówków łóżek, przednich
paneli, bocznych oparć i innych miejsc . Urządzenie do
przybijania gwoździ jest jednym z najlepszych rozwiązań
dla producentów mebli, którzy pragną zwiększyć szybkość
i jakość produkcji. Aparat do przybijania gwoździ
umożliwia dokonanie nastaw zgodnie z rozmiarem. Aparat
do przybijania gwoździ umożliwia pikowanie w
standardowych wymiarach bez potrzeby przebijania gąbki,
wiązania guzika i przeciągania nici z tyłu lub zszywania za
pomocą zszywek. Ponadto może być stosowany ze
wszystkimi oblekanymi guzikami z gwoździem, w różnych
rozmiarach i rodzajach. W celu zapewnienia wysokiej
jakości pikowania zaleca się stosowanie oryginalnych
systemów do oblekania guzików .
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SEGMENT TOOL
APARAT DO PIERŚCIENI

Opracowany do przybijania powlekanych guzików z
gwoździem do szkieletu , zagłówków łóżek, przednich
paneli, bocznych oparć i innych miejsc. Urządzenie do
pierścieni jest jednym z najlepszych rozwiązań dla
producentów mebli, którzy pragną zwiększyć szybkość i
…

jakość produkcji. Aparat do pierścieni umożliwia dokonanie
nastaw zgodnie z rozmiarem. Aparat do pierścieni
umożliwia pikowanie w standardowych wymiarach bez
potrzeby przebijania gąbki, wiązania guzika i przeciągania
nici z tyłu lub zszywania za pomocą zszywek. Ponadto
może być stosowany ze wszystkimi oblekanymi guzikami z
gwoździem, w różnych rozmiarach i rodzajach. W celu
zapewnienia wysokiej jakości pikowania zaleca się
stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.

27

TEP-2
HAND PRESS
PRASA RĘCZNA TEP-2
Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.
Poprzez wykorzystanie prostych narzędzi możliwe jest
obicie guzików materiałem lub skórą. Umożliwia cięcie
materiału lub skóry do maksimum 3 warstw. Prasa ręczna
TEP-2 stosowana jest ze wszystkimi prostymi formami.
Dla super form poleca się stosowanie modelu TEP-2 S.
Umożliwia wykonywanie cięcia i oblekanie wszystkich
guzików w rozmiarach od 20 do 60. Ponadto prasa ręczna
Tep-2 jest uniwersalną prasą, która po dostosowaniu
narzędzi do powlekania guzików z oczkiem i akcesoriów
nitowanych umożliwia ich wykorzystanie w produkcji. Aby
zachować wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie
oryginalnych systemów i akcesoriów .

D-1
HAND PRESS
PRASA RĘCZNA D-1
Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.
Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych i praktycznych
rozwiązań w zakresie powlekania guzików. Możliwe jest
powlekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do
60. Powlekanie w prasie ręcznej D1 wykonywane jest z
pomocą form ze sprężynami i bez sprężyn. Aby zachować
wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie
oryginalnych systemów i akcesoriów .
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D-3
HAND PRESS
PRASA RĘCZNA D-3

Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.
Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych i praktycznych
rozwiązań w zakresie oblekania guzików. Możliwe jest
oblekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do 60.
Oblekanie w prasie ręcznej D-3 wykonywane jest za
pomocą form ze sprężynami i bez sprężyn. Aby zachować
wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie
oryginalnych systemów i akcesoriów .
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D-3
MANUAL SET
ZESTAW RĘCZNY D-3
Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.
Zestaw składa się z jednej maszyny do ręcznego
wycinania materiału i jednej maszyny do ręcznego
oblekania materiałem. Zestaw ręczny D-3 umożliwia
oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20
do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp.
Zestaw ręczny D-3 umożliwia oblekanie do maksimum 350
guzików na godzinę.
Wysokość:128 Głębokość:40 Szerokość:60 Cm
Pakowanie:1 szt. skrzynia. W celu zapewnienia wysokiej
jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do
oblekania guzików .
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D-3
PNEUMATIC SET
ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.
Zestaw składa się z jednej maszyny do ręcznego
wycinania materiału i jednej maszyny pneumatycznej do
oblekania materiałem. Zestaw ten wymaga do pracy
…
sprężonego
powietrza pod ciśnieniem 5-6 bar. Za pomocą
zestawu D-3 P możliwe jest oblekanie wszystkich rodzajów
guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami, skórą
naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw D-3 P umożliwia
oblekanie do maksimum 600 guzików na godzinę.
Wysokość:128 Głębokość:40 Szerokość:60 Cm
Pakowanie:1 szt. Skrzynia w celu zapewnienia wysokiej
jakości zaleca się stosowanie oryginalnych
systemów do oblekania guzików .
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D-3 FULL PNEUMATIC SET
ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 FP

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.
Zestaw składa się z jednej maszyny pneumatycznej do
wycinania materiału i jednej maszyny pneumatycznej do
oblekania materiałem. Zestaw ten wymaga do pracy
sprężonego powietrza pod ciśnieniem 5-6 bar. Za pomocą
…
zestawu D-3 Fp możliwe jest oblekanie wszystkich
rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami,
skórą naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw D-3 Fp
umożliwia oblekanie do maksimum 650 guzików na
godzinę. Wysokość:128 Głębokość:40 Szerokość:60 Cm
Pakowanie:1 szt. skrzynia. W celu zapewnienia wysokiej
jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do
oblekania guzików .

s
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D-3 PLC SET
ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 PLC

Produkt został opracowany z myślą o dużych
producentach mebli. Zestaw składa się z 1 urządzenia do
wycinania materiału, 1 stabilizatora ciśnienia i
pneumatycznej maszyny do oblekania z systemem
bezpieczeństwa. Dzięki systemowi stabilizacji ciśnienia
możliwe jest wykonywanie oblekania o wysokiej jakości.
System bezpieczeństwa natomiast zapewnia 100%
ochronę. System ten wykrywa elektryczność statyczną
…
operatora
w momencie dotknięcia dowolnej powierzchni
metalowej i zatrzymuje pracę maszyny. Zatrzymany
system powraca do pozycji wyjściowej. Zestaw D3 PLC
umożliwia oblekanie wszelkiego rodzaju guzików w
rozmiarach od 20 do 60 skórą naturalną, sztuczną itp.
Zestaw D3 PLC jest w stanie produkować do 750 szt.
guzików na godzinę.
Wysokość:128 Głębokość:40 Szerokość:60 cm
Pakowanie:1 skrzynia
Aby uzyskać wysoką jakość oblekania zaleca się
stosowanie oryginalnych systemów guzików .
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D-3 SEMI-AUTOMATIC SET
ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 SA

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.
Zestaw składa się z jednej maszyny do wycinania
materiału, jednego stabilizatora ciśnienia i jednej maszyny
pneumatycznej do oblekania materiałem z systemem
bezpieczeństwa. Dzięki układowi stabilizatora ciśnienia
możliwe jest utrzymanie wysokiego standardu oblekania
guzików. System bezpieczeństwa natomiast zapewnia
100% bezpieczeństwo podczas stosowania maszyny.
System ten wykrywa elektryczność statyczną operatora w
momencie,
gdy dotknie on dowolnej metalowej
…
powierzchni urządzenia i zatrzymuje dalszy proces
produkcji. Zatrzymany system powraca do pozycji
początkowej. To, co najbardziej odróżnia zestaw
półautomatyczny D-3 od innych maszyn to
automatyczny ruch prowadnic. W pozostałych maszynach
prowadnice są kontrolowane przez operatora, natomiast w
zestawie półautomatycznym D-3 ruch ten jest
kontrolowany przez system. Podczas, gdy w pozostałych
zestawach obleczone guziki były wyjmowane ręcznie z
maszyny przez operatora, w zestawie półautomatycznym
D3 po zakończeniu procesu oblekania guziki są
automatycznie przekierowywane za pomocą sprężonego
powietrza do pojemnika zbiorczego. Zestaw
półautomatyczny D-3 umożliwia oblekanie wszystkich
rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami,
skórą naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw
półautomatyczny D-3 umożliwia oblekanie do maksimum
900 guzików na godzinę.

BOX SIZE TABLE

L (cm)

W (cm)

H (cm)

PACK 1

60

40

128

PACK 2

100

80

128
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D-3
AUTOMATIC SET
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D-3
AUTOMATIC SET
ZESTAW AUTOMATYCZNY D-3

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli,
Zestaw składa się z jednej maszyny do wycinania materiału,
jednego stabilizatora ciśnienia i jednej maszyny
pneumatycznej do oblekania materiałem z systemem
bezpieczeństwa. Dzięki układowi stabilizatora ciśnienia
możliwe jest utrzymanie wysokiego standardu oblekania
guzików. System bezpieczeństwa natomiast zapewnia 100%
bezpieczeństwo podczas stosowania maszyny. To, co
…
najbardziej
odróżnia zestaw w pełni automatyczny D-3 od
innych maszyn to ograniczenie czynności wykonywanych
przez operatora do umieszczania materiału w
automatycznym układzie podajnikowym. Podczas, gdy w
pozostałych zestawach obleczone guziki były wyjmowane
ręcznie z maszyny przez operatora, w zestawie
automatycznym D3 po zakończeniu procesu oblekania guziki
są automatycznie przekierowywane za pomocą sprężonego
powietrza do pojemnika zbiorczego. Za pomocą zestawu w
pełni automatycznego D-3 możliwe jest oblekanie wszystkich
rodzajów guzików w rozmiarze
od 20 do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp.
Zestaw D-3 F umożliwia oblekanie do maksimum 2500
guzików na godzinę. W celu zapewnienia wysokiej jakości
zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania
guzików.

PRODUCT CODE: T-85

BOX SIZE TABLE

L (cm)

W (cm)

H (cm)

PACK 1

60

40

128

PACK 2

110

80

128
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PILLOW
PRESS MACHINE
MASZYNA DO PODUSZEK

Maszyna do poduszek została opracowana z myślą o
przyspieszeniu pracy przy pikowaniu poduch
Maszyna do pracy wymaga sprężonego powietrze o
…
wartości
5-6 bar. W zależności o wymogów klienta możliwe
jest wykonanie maszyny w różnych wymiarach. W celu
zapewnienia wysokiej jakości ściągania poduszek
dwustronnymi guzikami zaleca się stosowanie
oryginalnych systemów do oblekania guzików .
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SIMPLE
MOLDS
Narzędzia do urządzeń ręcznych

Produkt ten został opracowany dla urządzeń ręcznych w
celu ułatwienia oblekania materiałem guzików i
zredukowaniu kosztów produkcji. Za pomocą prostych
form możliwe jest oblekanie wszystkich guzików w
rozmiarach od 20 do 60 materiałem, skórą sztuczną i
skórą naturalną. Proste formy są stosowane w TEP-2 i D1.
Narzędzia ze sprężyną stosowane w TEP-2

D-1. Najczęściej stosowane formy proste bez sprężyny:
Wyprodukowane do TEP-2 i D1.
Nowość: Nowo opracowany system dla rozmiarów 28,
32 i 36. Oblekanie z wykorzystaniem tej formy wymaga
TEP-2 o specjalnych wymiarach. To co wyróżnia tę
formę od innych to fakt, że jest ona w jednej części.
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SLIDING
MOLDS
Narzędzie przesuwne komplet

Produkt ten został opracowany z myślą o zakładach, które
produkują w dużych ilościach, w celu ułatwienia oblekania
materiałem
i zredukowaniu kosztów produkcji. Formy
…
przesuwne umożliwiają oblekanie materiałami, skórą
sztuczną i prawdziwą wszystkie guziki w rozmiarach od 20
do 60. Formy przesuwne mogą być stosowane ze
wszystkimi urządzeniami D-3.
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KNIVES & TEFLON
WEDGE
NOŻE I PODKŁADKI TEFLONOWE

Są to produkty, które koniecznie powinny znaleźć się w
zakładzie produkcyjnym każdego producenta guzików
powlekanych. Noże zostały opracowane tak, że są w
stanie przeciąć nawet 18 warstw materiału i skóry.
Dostępne są noże o długości od 20 do 60. Zaleca się
wymianę noży po 5000 cyklach pracy. Klin teflonowy
należy stosować razem z nożami podczas cięcia
materiałów tekstylnych i skóry. Podczas cięcia zaleca się
stosowanie klina teflonowego za każdym razem w innym
miejscu.
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