
HZL-357ZP-C

FunkcjonalnaFunkcjonalna
Łatwa
      w obsłudze

• Automatyczny nawlekacz igły
• Wyłączany transport ząbkowy
• Oświetlenie LED
• Automatyczne odszywanie dziurki
• Regulacja docisku stopki
• Wolne ramię i schowek na akcesoria

32 wbudowane wzory ściegów

a.  Stopka uniwersalna
b.  Stopka do zamków 
     błyskawicznych
c.  Stopka do dziurek
d.  Stopka do guzików
e.  Śrubokręty mały 
 i średni
f.   Filcowa podkładka 
     pod szpulkę

Standardowe wyposażenie

g.  Rozpruwacz
h.  Szpuleczki (3 szt.)
i.  Prowadnik
j.  Talerzyk mocowania 
    szpulki
k.  Dodatkowe trzpień 
     na szpulkę
l.  Igły – (3 szt.)
m. Walizka
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HZL-357ZP-C

32 wbudowane 
     wzory ściegów

JUKI CORPORATION holds the rights to change technical specifications without prior notice.  1401(CR)

2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo
206-8551, Japan
http://www.juki.co.jp

A. Stopka do ściegów 
    ozdobnych
B. Stopka do obrębiania
C. Stopka do podwijania
D. Stopka do kordów
E. Stopka do ściegu krytego

F Stopka do pikowania
G. Stopka do ściegu prostego
H. Stopka do marszczenia
I. Stopka krocząca
J. Igła podwójna

Oświetlenie LED
Nowoczesne oświetlenie LED 
zapewnia jasne światło, niskie 
zużycie energii oraz większy komfort 
pracy (nie nagrzewa się).
 

Automatyczne 
odszywanie dziurki
Po położeniu wybranego guzika na 
stopce do odszywania dziurek, 
maszyna automatycznie odszyje 
odpowiednią dziurkę na podstawie 
rozmiaru guzika.

Regulacja docisku 
stopki
Pozwala na uzyskanie lepszej 
jakości szycia niezależnie 
od grubości szytego materiału.

Wyłączany transport 
ząbkowy
Prostym ruchem jednej dźwigni 
można opuści ząbki do operacji 
przyszywania guzików czy pikowania.   
* Stopka do pikowania jest wyposażeniem 
opcjonalnym.

Wzmocniony transport materiału, chwytacz rotacyjny, 
łatwa wymiana szpulki, płynna regulacja szerokości 
ściegu, i wiele innych ... 

Specyfikacja:

Prędkość szycia  max 750 ściegów/min

Długość ściegu  max 4 mm

Szerokość ściegu  max 7 mm

Podnoszenie stopki  dwustopniowe, max 9 mm

Igły  HA x 1 #9 - #18

Wymiary  szer. 410 x wys. 308 x gł. 177 [mm]

Waga maszyny  7,1 kg 

Chwytacz  rotacyjny

Akcesoria opcjonalne

Odkryj prostotę! 
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Wolne ramię 
i schowek na akcesoria
Schowek na akcesoria można 
zsunąć, otrzymując wolne ramię. 
Dzięki temu wygodnie obszyjemy 
zamknięte obwody, tj. rękawy, 
nogawki, itp.

089CM001
ISO14001
JSAE389

Juki Corporation operates an environmental management system to promote 
and conduct the following as the company engages in the research, 
development, design, sales, distribution,and maintenance of industrial sewing 
machines, household sewing machines, industrial robots, etc., and in the 
provision of sales and maintenance services for data entry systems:
(1) The development of products and engineering processes that are safe to 
 the environment
(2) Green procurement and green purchasing
(3) Energy conservation (reduction in carbon-dioxide emissions)
(4) Resource saving (reduction of papers purchased, etc.)
(5) Reduction and recycling of waste
(6) Improvement of logistics efficiency (modal shift and improvement 
 of packaging, packing, etc.)

Automatyczny 
nawlekacz igły
Umożliwia łatwe przewlekanie nici 
przez oczko igły bez niepotrzebnego 
męczenia wzroku oraz szybkie 
rozpoczęcie szycia. 
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