
Ideální Volba pro
začínající Profesionály

Transfer vzorů Kontrola produktivity

Vyšívání na cokoliv s
širokou výbavou

● Hlavní Funkce

Modulární systém s použitím DG/ML by Pulse (volitelné)

Jednohlavový stroj, 9/12/15 jehel (barev)

Max. rychlost: 1,200 stehů/min.

Ramenový univerzální vyšívací stroj

Standardní kapacita paměti : 640,000 stehů

Vylepšený systém snížení hlučnosti

Velká vyšívací plocha : 360x500mm

Automatický odstřih horní i spodní nitě

Podpora vysokorychlostních flitrovacích aparátů

Modulární systém řízení pro vyšší efektivitu !

Centrální řízení vyšívacích strojů vytváří efektivnější výrobní proces.

Tajima.....Ideální řešení pro kvalitní výšivku

TEJT (NEO) je kompaktní univerzální pr

je navržen jako ideální

ůmyslový vyšívací stroj
vyrobený firmou TAJIMA s optimálním poměrem cena/výkon. Stroj kombinuje
kvalitu, výkon a spolehlivost velkých jednohlavových strojů s maximální
kompaktností a mobilitou o velikosti 744mm šířka, 863mm délka. Stroj

řešení pro začínající vyšívací firmy, uživatele
kteří požadují kvalitní výrobní technologii pro výrobu malých sérii a
kusových zakázek nebo i profesionální vyšívací firmy na vzrorování a
malé série.

Umožňuje přišívání flitrů o průměru 3.0mm až

7 mm. Flitrovací aparáty jsou patentovanou

technologí firmy TAJIMA.Flitrovací aparát

je vybaven automatickým odstřihem flitru z

pásky při přišívání. Maximální rychlost

flitrování je 1,000 stehů/min.

S modulárním systémem je možné
vybírat, importovat a archivovat
vzory v centrálním řídícím počítači
a odesílat je na jednotlivé stroje s
již přednastavenými parametry jako
pořadí barev otočení vzoru a podobně.
Na stroji stačí jen potvrdit vzor a
stisknout tlačítko START.

S pomocí reportingových nástrojů
je možné vytvářet kompletní sestavy
a kontrolovat tak celkovou produktivitu
stroje. Informace o každém vyšitém
stehu jsou ukládány do databáze a je
tak možné sledovat počty přetrhů na
jednotlivých hlavách, počty vyšitých
kusů prostoje stroje a podobně.

V nabídce je široká nabídka trubkových
rámečků včetně polohovacích šablon a
kopyt pro vyšívání hotových výrobků
jako jsou trika, mikiny, košile, pracovní
oděvy, bundy, ........

Jsou nabízeny dva typy širokoúhlých
čepicový ch rá m ů a kopyt (dětské, dospělé) s
velikostí vyšívací plochy až 360mm (délka).

Ideální řešení pro vyšívání válcových
(cylindrických) výrobků jako jsou například
nohavice, ponožky, rukavice, a podobně....

Ideální řešení pro výrobu nášivek, jmenovek,
rozešitých dílů, znaků, .......

Automatický pneumatický rámeček s rychlou
vý měnou výrobku bez nutnosti výměny rámečku pro
vyšívání bund, textilních tašek, pásů a podobně.....

Příklad modulární konfigurace

T E    J T II      -      C

Snadná a rychlá výměna rámečků

Široká nabídka doplňků a příslušenství.

Vysoká variabilita a flexibilita.

Trubkové rámečky

Cylindrické rámečky Bordurový rám s klipsy Automatický pneumatický rám

Čepicové rámečky



www.tajima.com
www.tajima.cz

＊Výše uvedené přídavná zařízení nebo příslušenství mohou být na některých trzích součástí dodávky dle specifikace zákazníka
＊Rychlost vyšívání se může lišit dle vyšívaného vzoru, materiálu nebo použitého typu rámu.
＊Vyšívací plochou je chápán vnitřní plocha rámu bez upnutého rámečku.
＊Grafika nebo loga použitá v tomto katalogu nesmí být použita bez souhlasu vlastníka autorského práva.

■Specifikace

Max. 1,200 rpm

AC servo motor x1, Pulse motor x 2

Single-phase : 100 120V, 200 240V  50Hz/60Hz～ ～

225w

75kg

TEJT -C 9/12/15Ⅱ 1 350×500 75×360 83×180

Vyšívací plocha (Hloubka x Šířka) mm

360×500 180×60 110/85×140 750 865 845 265 700 750

Model

TEJT II-C série

Poč. jehel Hlav
Bordur. rám

A B FC D E

Originální technologie TAJIMA

Hlavní Funkce

Shanghai Tajima Embroidery Machinery Co.,Ltd. China（ ）

TAJIMA AMERICA CORPORATION U.S.A.（ ）

(Stůl pod bordurový rám)
( )Stůl pod bordurový rám

Podpora flitrů různých tvarů o průměrech 3-9mm.

Vyšívání na různé typy výrobků jako jsou textilní tašky, pásky, bundy,
a mnohé další bez nutnosti výměny rámečku.

T E    J T II      -      C

T E J T II - C 1501/1201/901

JEDNOHLAVOVÉ STROJE

Kompatibilní s vysokorychlostními
flitrovacími aparáty

Kompatibilní s automatickým
pneumatickým rámem

Vyšívání na COKOLIV !

Vyšívání KDEKOLIV !

Vyšívání SNADNO a RYCHLE !

Spolehlivý servis a technická podpora !

TAJIMA TEJT-C (NEO) je kompaktní pr

na r

ůmyslový jednohlavový
vyšívací stroj, který (stejně jako větší stroje TAJIMA) umožňuje vyšívat

ůzné druhy výrobků jako jsou čepice,trika, mikiny, pracovní oděvy,
košile, bundy, a mnohé další až 15-ti barvami. Stroj disponuje velkou

vyšívací plochou 360x500 mm pro výrobu nášivek nebo velkých výšivek
jako jsou například záda pracovních oděvů a podobně.

I když je stroje TAJIMA TEJT-C (NEO) konstruován jako pr

snadno transportovat a bez problému projde dve

ůmyslový,
tak byl zároveň navržen i jako maximálně kompaktní. Stroj je možné

řmi šíře 80cm. Stroj
je vybaven pevným stojanem s ocelových profilů a pojezdovými

kolečky.

Technická podpora, technologická podpora a servis jsou nezbytné pro
každého uživatele vyšívací technologie. Sou

ž 4-mi servisními st

čá stí  dodá vky stroje musí  bý t
nejen zá ru ční  servis, ale i pozá ruční  servis a technolologické poradenství  a

technická  podpora. TAJIMA na ú zemí české a slovenské republiky disponuje
ji ředisky s kmenovými pracovníky s dlouholetou praxí v

tomto oboru a samozřejmě i vlastními sklady náhradních dílů. Servis je tak možné
poskytovat velmi rychle a samozřejmě ON-SIDE. ON-SIDE zajišťuje servis

přímo v provozovně zákazníka bez jakýchkoliv poplatků. V záruce není účtována
ani doprava a čas strávený na cestě k zákazníkovi.

Vyšívací stroj TAJIMA TEJT-C (NEO) kombinuje vysokou rychlost vyšívání

jazyka, který byl navržen jako maximáln
(až 1.200 stehů/min) s ovládacím panelem lokalizovaným do českého

ě intuitivní ovládaání pro obsluhu
s minimálními znalostmi a zkušenostmi. Stroj má vlastní řídící elektroniku

a pro ovládání a řízení stroje není potřeba externího počítače. Data
lze do stroje importovat pomocí USB paměťových médií, disket nebo

po síti LAN.
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Vodič niťové páky <PATENT>

Systém snížení hlučnosti <PATENT>

Stabilizuje podávání nitě a chrání ji před zamotáním.
Ochrana niťové páky minimalizuje nebezpečí úrazu.

Maximálně snižuje hlučnostu stroje při vyšívání.
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Optický senzor přetrhu nitě

Paměť

Zvětšení, Zmenšení, Rotace

Automatické opakování vzoru

Prodloužení saténového stehu

Posuv rámu po stezích Vpřed/Vzad

Stabilní systém přetrhu horní i spodní nitě bez
falešných detekcí s pomocí optického rotačního
senzoru.

Standardní velikost pam

Standardní funkce zv

Vzor múže být opakován v rámu (ideální pro nášivky)

Tato funkce zv

V rozešitém vzoru je možné posouvat rám po stezích
vp

ěti: 640.000 stehů.

ětšování/zmenšování vzoru od
80% do 120% po 1%, rotace vzoru po 1 stupni.

horizontálně nebo vertikálně až 99x

ětšuje délku stehu ve vzoru dle použité
délky stehu.

řed/vzad po 1/10/100 stezích, změnách barev nebo
přesném počtu zadaných stehů.
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Návrat rámu do výchozí pozice

Trasování vzoru

Automatický ofset

Automatický odstřih nitě

Kontrola výpadku napájení

Rám stroje může být manuálně nebo automaticky
přesunut do výchozí pozice vzoru (při zastaveném
stroji) i když je nastavený koncový bod vzoru v odlišné
pozici než bod startu vzoru.

Umož

kontrolou polohy.

Rám m

Automatický odst

V p

ňuje obsluze ověřit, že použitý rámeček má
odpovídající velikost vyšívaném vzoru. Tuto funkci
je optimální používat v kombinaci s laserovou

.

ůže být navrácen do pozice přerušení vyšívání
při manuálním výjezdu s rámem. Tato funkce se často
používá při vyšívání aplikací.

řih nitě dle programu ve vzoru.

řípadě výpadku napájení je možné snadno obnovit
výrobu bez ztráty rozešitého vzoru.

●Nastavení napětí nitě při
vysokých rychlostech vyšívání
Stehování je velmi p

< >
řesné a kvalitní díky středovému

vodiči nitě s napínací pružinou PATENT

Širokoúhlý
čepicový rámČepicový rám

Trubkový
ráme ček

Přídavné
zařízení

Volitelné
příslušenství

Délka stehu

Rychlost

Motor

Napá jení

Příkon

Hmotnost

Vysokorychlostní  flitrovací  apará ty, Automatický  pneumatický  rá m,
Laserová  kontrola pozice „Position Marker”, Laserové zařízení pro aplikace a nášivky

~Terná rní : 0.1 12.1 mm, Binární 0.1 ~ 12.7 mm

Vysokorychlostní  kordovací  zařízení, Vrtací zařízení, Příslušenství pro vyšívání
lurexovou nití, Širokoúhlé čepicové rámečky, Rámečky na vyšívání kapes,
Bordurový rám s klipsy, Cylindrické rámečky, Stavec pod stroj.

Cylindrický rám (klips/sponka)


