
30 CM

MODEL „SUCHE“ 
SMAROWANIE cm

AC SERVO

230 V
LED mm

FUNKCJE AUTOMATYCZNE

TEXI TRONIC 7 NF √ √ 30 550 W √ 4.5 13 135 x 5   4 000

STEBNÓWKA AUTOMATYCZNA, MECHATRONICZNA, TRANSPORT IGŁOWY, ZAMKNIĘTY OBIEG SMAROWANIA

• automatyczne funkcje: obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, 
   pozycjonowanie igły, odrzutnik nitki
• zintegrowane, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED
• maksymalna prędkość szycia 4.000 ściegów/min
• długość ściegu do 4 mm
• podnoszenie stopki do 13 mm

• do szycia lekkich i średnich materiałów
• transport dolny ząbkowy i górny igłowy
• napięcie 220-240V
• zintegrowany, energooszczędny silnik AC Servo 550 W
• 70% oszczędności energii
• zwiększony do 30 cm prześwit między igielnicą, 
   a ramieniem maszyny
• "suchy", zamknięty system smarowania – 
   eliminuje plamienie materiału podczas szycia

TRONIC 7 NF PREMIUM EX

PRĘDKOŚĆSYSTEM
IGIEŁ

MAXMAX

mm

NOWA GENERACJA STEBNÓWEK –
WSZYSTKO W GŁÓWCE

seria TRONIC

servo

oszczędność kultura szycia jeszcze więcej ciszyenergii



STAND PREMIUM SILVER

TABLE TOP PREMIUM

TEXI NF VARIO 6
TITANIUM Ti812Niezbędnik podnoszący jakość i ułatwiający pracę, do stebnówki z transportem igłowym

1. SMG – liniał magnetyczny do szycia z równym odstępem od igły
2. MT1-NF – stopka teflonowa do szycia skór i trudnych materiałów
3. P36LN-NF – stopka krawędziowa lewa wąska, do wszywania zamków i szycia po krawędzi
4. P723-NF – stopka do równego stebnowania, z liniałami prawym i lewym (patchwork i quilting)
5. P363-NF – stopka do wszywania zamków
6. DMTS – miara krawiecka Hoechstmass, długość 150 cm, szerokość 19 mm (made in Germany)

Sprzedawana w pakiecie PREMIUM EX

STANDARD PREMIUM EX

Najwyższej jakości płyta stołu wykonana z brzozowej sklejki 
(30 warstw), znakomicie tłumiącej wibracje. Powierzchnia 
płyt PREMIUM jest pokryta laminatem odpornym na 
uderzenia, odpryski, ścieranie, oddziaływanie oleju oraz 
wilgoci. Boki zabezpieczone listwami ABS. Płyty TEXI 
PREMIUM nie zawierają szkodliwych składników.

Nożyce krawieckie 8 1/2" (22 cm) 
z tytanowanymi ostrzami 
i dożywotnią gwarancją.

XXL – OPCJA

2 lata gwarancji
BEZPIECZEŃSTWO

Stalowa, stabilna i trwała podstawa z regulowaną wysokością 
(72 - 82 cm), malowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, 
dopasowany do kolorystyki krzeseł dla szwaczki serii Ergolinia.

XL – OPCJA

105 x 55 cm 120 x 80/60 cm
130 x 90/70 cm 

STANDARD

106 x 60 cm

Strima Sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podg., tel. +48 61 8950950, shop@strima.com, www.strima.com


