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S-20U43/DC

Máquina de Costura Semi Industrial Zig-Zag

Maquina de Costura Semi- Industrial Zig Zag, 1 agulha, com motor diret 
drive bivolt com LED, ou seja, acoplado ao cabeçote onde proporciona uma 
economia de ate 80% na energia, alem de aumentar em  40% na produção; 
vem com led , motor direct  drive bivolt, ou seja, o cliente pode usar em 110  
ou 220, dependendo da região onde ele esteja.  Mesa com estante em aço 
e tampo de madeira,  com acabamento em formica.
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S-8700-SU

Máquina de Costura Industrial Reta

4500 pontos por minuto
Completa com conjunto de montagem composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, 
estante de ferro pintado na cor cinza por imersão, motor 1/2hp 110/220v com chave de reversão de 
voltagem e velocidade e acessórios para manutenção.
Máquina de ponto fixo;
Sistema automático de lubrificação;
Máquina de alta velocidade, 4500rpm;
Sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira;
Protetor de dedos e correia; Sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade;
Transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso;
Estante com regulagem de altura;
01 agulha;
02 linhas;
Cumprimento do ponto = máximo de 5 mm;
Altura do calcador de 5,5mm;
Tipo de agulha DP-1;
4500 pontos por minuto;
Motor de 1/2 hp bivolt (110v./220v.).
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Máquina de Costura de Coluna

Máquina de costura de coluna com 1 agulha com transporte de agulha, dente e
calcador (rodízio) 
1 Agulha
1 Linha
Tipo de agulha DPx5
Comprimento do ponto de 5mm]
Altura do calcador 7,2mm/10mm
Lubrificação manual
2500 rpm
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