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PIKOWARKA AUTOMATYCZNA WIELOIGŁOWA Z PODWÓJNYM 
ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM 

MOD. DPAF 90/120 

 
 

Na podstawie długoletnich badań i szeregu eksperymentów udało się skonstruować solidną i prostą w 
budowie, a jednocześnie pewną i godną zaufania elektroniczną pikowarkę wielogłową. 
Technologia podwójnego ściegu łańcuszkowego pozwala osiągnąć wysoką prędkość roboczą, czyli 
dużą wydajność, którą gwarantuje ta maszyna, nieodzowną przy założeniu dużej produkcji, zwłaszcza 
w cyklu trójzmianowym, czyli 24 godzin na dobę. 
Mocna konstrukcja, najlepsze materiały, doskonałe łożyskowanie i przede wszystkim dokładne 
wyważenie części mechanicznych pozwalają na idealny ruch kinetyczny pozbawiony niepożądanych 
wibracji, cichy i precyzyjny gwarantujący długoletnią pracę maszyny. 
Dobrze wystudiowana i sprawdzona elektronika umożliwiająca prostą i intuicyjną obsługę poprzez 
dotykowy monitor (TOUCH SCREEN) jest stale rozwijana w oparciu o wymogi rynku i sugestie 
naszych klientów. 

 Nie wymaga wyjątkowej obsługi 

 Duża ilość gotowych wzorów pikowania 

 Możliwość tworzenia nowych wzorów poprze CAD 

 Wizualizacja wzorów 

 Funkcja JUMPING 

 Ustawianie długości ściegu z pulpitu      

 Program diagnostyki mechanicznej  

 Kontrola zrywu nici 

 Pikowanie różnych grubości i typów tkanin i dzianin 

 Przeznaczona do pikowania materacy, kołder, narzut, itp. 
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Wymiary 
DPAF 90 DPAF 120 

  

 
 

  
 

Opcje i Akcesoria 
 

Zwijarka tylna  

Nóż poprzeczny TAG 1  

Nóż poprzeczny TAG 2  

Nóż boczny  

Układarka   
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Charakterystyka Techniczna 
   
  DPAF 90” DPAF 120” 
    
 Prędkość max 1200 obr/min 1200 obr/min 
 Przesuw wózka max 304,8 mm= 12 cali 304,8 mm= 12 cali 
 Ilość rzędów igieł/rozstaw rzędów 3 rzędy , co 3 cale 3 rzędy , co 3 cale 
 Ilość igieł w rzędzie/rozstaw igieł 90 igieł , co 1 cal 120 igieł , co 1 cal 
 Czujniki zrywu 40 (igły), 40 (chwytacze) 60 (igły), 60 (chwytacze) 
 Szerokość max tkaniny 2660 mm 3422 mm 
 Szerokość max pikowania 2260-2560 mm 3022-3326 mm 
 Waga maszyny 6000 kg 7000 kg 
 Typ wzorowania 360° 360° 
 Zasilanie 400 V 3 fazy+neutral+uziom 400 V 3 fazy+neutral+uziom 
 Moc znamionowa 15kw 15kw 
 Sprężone powietrze 8 bar 8 bar 
    


