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AUTOMATYCZNA PIKOWARKA WIELOIGŁOWA, CZÓŁENKOWA ZE SCIEGIEM STĘBNOWYM 

MOD. DPAT 66/110 
 

 
 

Wielogłowa automatyczna pikowarka czółenkowa, dzięki specyfice ściegu stębnowego 

gwarantuje stabilność zawiązania ściegu w trakcie pracy i wysoką dokładność wykonania wzoru . 
Dzięki prostemu i intuicyjnemu sterowaniu poprzez elektroniczny ekran dotykowy TOUCH SCREEN 
maszyna jest bardzo przyjazna w obsłudze i przy tworzeniu nowych wzorów dzięki łatwemu 

pozycjonowaniu igieł. 
Solidna zwarta konstrukcja  , idealnie wywożony mechanizm przeniesienia napędu , części 

mechaniczne uzyskane z jednorodnego materiału oraz zastosowane  łożyska kulkowe gwarantują 

precyzyjną zbalansowaną kinetykę maszyny pozbawioną wibracji i dająca pewność długotrwałego 
użytkowania w cyklach 24 godzin na dobę. 

Posuw wózka oraz obroty wałków są w pełni sterowane i kontrolowane cyfrowo gwarantując 

optymalne parametry pracy w zależności od pozycji igieł , co pozwala uzyskać doskonały ścieg i 
odwzorowanie także przy tkaninach bardzo delikatnych. 
Dogodność stałej diagnostyki poprzez CHECK wewnętrzny lub poprzez łącza internetowe . 

 
Charakterystyka maszyny : 
 Nie wymaga szczególnej obsługi 

 Wielki wybór programów gotowych 
 Możliwość tworzenia nowych wzorów CAD 
 Wizualizacja wzoru na ekranie  

 Funkcja JUMPING 
 Ustawianie długości ściegu z pulpitu 
 Kontrola obsługi  mechanicznej 

 Kontrola zrywu nici 
 Możliwość pikowania różnych typów i grubości tkanin i dzianin 
 Przystosowana do produkcji materacy , kołder , narzut , artykułów wystroju wnętrz i odzieży 
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DPAT 66 DPAT 110 Widok z tyłu maszyny 

  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
  DPAT 66” DPAT 110” 

    

 Prędkość max 750  obr/min 750  obr/min 

 Przesuw wózka max 12” (30,4 cm) 12” (30,4 cm) 

 Ilość rzędów /rozstaw 2 rzędy , co 3 cale 3 rzędy , co 3 cale 

 Ilość igieł / rozstaw 66 igieł , co 1 cal 110 igieł , co 1 cal 

 Szerokość max 2050 mm 3170 mm 

 Szerokość pikowania 1650-1955 mm 2770-3070 mm 

 Typ wzorowania 360° 360° 

 Waga 3500 kg 4800 kg 

 Zasilanie 400V - 3 fazy, neutral, uziemienie 400V - 3 fazy, neutral, uziemienie 

 Moc znamionowa 15kW 15kW 

 Sprężone powietrze 8 bar  Ø  8mm 8 bar  Ø  8 mm 
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Opcje i Akcesoria 

 

Zwijarka tylna  

Nóż poprzeczny TAG 1  

Nóż poprzeczny TAG 2  

Nóż boczny  

Czujniki zrywu nici  

Układarka   

 

  
 
 

 

Zwijarka 

tylna 

Nóż poprzeczny Tag1 Nóż poprzeczny  

Tag 2 

Nóż boczny  Układarka  

Wymiary 
DPAT 66 DPAT 110 

    



 

Bellussi Group Ltd 
ul. Konstantynowska 34 
94-303 Łódź, Polska 
tel.: 42 634 2108 
fax: 42 634 2140 

mail: bellussi@bellussi.com.pl 
www.bellussi.eu 

 

 

 

 


