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CSU 

Innowacyjna technologia szycia pozwalająca uzyskać wysokiej jakości poduszki 

 

Jest to maszyna oparta na technologii pozwalającej otrzymać doskonałej 
jakości poduszki dla przemysłu tapicerskiego stworzona z myślą o 
zastąpieniu kleju przez wytrzymały szew.  
 

Maszyna CSU jest przeznaczona do produkcji poduszek na kanapy i fotele, z 
pianki częściowo lub całkowicie pokrytej dakronem, również z częściami 
mechanicznymi, materacy dziecięcych i łóżek.  
 

Maszyna zaprojektowana została do szycia różnych materiałów: pianki, 
dakronu, włókien syntetycznych, bawełny, włóknin, itp.  
 

Wytrzymały i elastyczny szew pozwala producentom wyeliminować użycie 
kleju, maksymalizując, jakość produktu i dając wartość dodaną do ich 
produkcji.  
 

Jest to jedyna maszyna, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w 

miejscu pracy i preferowana przez tych 
producentów, którzy chcą określać swoje 

produkty mianem "przyjaznych dla 
środowiska". 
 
Ten rewolucyjny system ułatwia czynności 
tapicerskie, co przynosi korzyści podczas 
całego procesu produkcji.  

 
Cechy technologiczne: 
 
Specjalny system szycia wyposażony w zmotoryzowane 
talerze, zaprojektowane do zszywania materiałów o 

różnej grubości jednolitym i wytrzymałym szwem. Główka została stworzona do łatwego 
zszywania wewnętrznych profilów i ekskluzywnych modeli. 

  
Specjalny pas nośny 2500x650 mm - pozwala łatwo układać poduszki o dużych rozmiarach 
i różnych kształtach, poruszając się do przodu z taką samą prędkością, co główka szyjąca. 
 
Specjalny ruchomy stół - pozwala poruszać główką szyjącą do tyłu w celu ułatwienia 
czynności szycia różnych modeli, rozmiarów i kształtów.  
Pozycja A - prostokątne lub kwadratowe poduszki: operator stoi z przodu maszyny (szycie 

poziome).  
Pozycja B - specjalne kształty poduszek: operator stoi obok 
maszyny i może sam obrabiać poduszkę, podczas gdy w 
standardowych maszynach potrzebne są dwie osoby (szycie pionowe). 
 

 
CSU jest przeznaczona do wszystkich rodzajów poduszek. Obecnie najpowszechniejsze 
są: 

- pianka, częściowo lub całkowicie pokryte włóknem  
- pierze, włókna, włókna z odzysku oraz kulki  
- pianka i dakron (grubość pianki do 20 mm, gęstość dakronu do 1000 g) 


