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LU-2828V-7
Full Dijital, Akıllı Sensör Sistemli, Step Motor 
Kontrollü, Tek İğne, Çift Pabuçlu, Yarı Uzun Kafa, 
Alt - Üst ve İğne Transportlu, Deri ve Döşemeci 
İçin Kısa İplik Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi

LU-2818AL-7
Direct Drive Yarı Uzun Kafa, Tek İğne, Elektronik 
İplik Kesmeli, Çift Papuçlu, Alt-Üst ve İğne 
Transportlu, Çift Adım Ayar Sistemli, Otomatik 
Yağlama Sistemli, Battal Çağanozlu, 12 mm 
Adım Adım Boylu Kilit Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Full dijital, akıllı sensör sistemli, step motor kontrollü, tek iğne, çift 
pabuçlu, alt-üst ve iğne transportlu, “Jog Dial” hassas elektronik 
ileri-geri butonlu, dokunmatik renkli ekran,
• NFC  - yakın alan iletişimi, 
• USB bellek girişi, 
• Otomatik yağlama sistemli dikiş programı oluşturma, düzeltme ve 
raporlama, android mobil cihazlara data transfer özelliği, 
• 5 mm ultra kısa iplik kesmeli,
• 9 mm adım boyu, ekstra büyük battal çağanoz, 
• 3.500 dev./dk.

Özellikler:
• İki farklı dikiş adım boyu seçeneği 
• Dikiş adım boyu 9 mm ve 12 mm model seçenekli 
• Yatay büyük çağanozlu
• Maksimum dikiş hızı 3.000 dev./dk.

Özellikler:
• İki farklı dikiş adım boyu seçeneği 
• Dikiş adım boyu 9 mm ve 12 mm model seçenekli 
• Yatay büyük çağanozlu
• Maksimum dikiş hızı 3.000 dev./dk.

LU-2810A-7
Direct Drive Uzun Kafa Elektronik İplik 
Kesmeli, Çift Pabuçlu, Alt- Üst ve İğne 
Transportlu, Çift Adım Ayar Sistemli, Otomatik 
Yağlama Sistemli, Yüksek Devirli, Kilit Dikiş 
Makinesi
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DU-1481-7
Direct Drive, Tek İğne, Alt-Üst Transportlu, 
Büyük Çağanozlu, Yarı Uzun Kafa, Otomatik 
İplik Kesmeli Elektronik Düz Dikiş Makinesi

Özellikler:
• İplik tutucu
• Gelişmiş çalışabilirlik ile artan verimlilik
• LED ışığı
• Besleme mekanizması
• İplik kesici mekanizması
• Yatay büyük çağanozlu
• Maksimum adım boyu 9 mm
• Maksimum dikiş hızı 2.200 dev./dk.

DU-1181N
Tek İğne Çift Pabuç Büyük Çağanozlu Düz 
Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Alt ve üst transport sayesinde mükemmel çekiş
• Deri, brand, koltuk, kanepe, vb. dikişler için ideal
• Dikey büyük çağanozlu
• Dikiş adım boyu 9 mm
• Maksimum dikiş hızı 2.000 dev./dk.
• Opsiyonel: 12 mm dikiş boyu
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DNU-1541-7
Elektronik İplik Kesmeli, Çift Pabuçlu Alt-Üst ve 
İğne Transportlu Dikey Büyük Çağanozlu, Deri 
Döşeme Kilit Dikiş Makinesi

LU-1510N-7
Elektronik İplik Kesmeli, Çift Pabuçlu, Alt-Üst 
ve İğne Transportlu, Yatay Büyük Çağanozlu, 
Otomatik Yağlama Sistemli, Kilit Dikiş Makinesi

LU-1510N (Mekanik)
Çift Pabuçlu Alt -Üst ve İğne Transportlu Yatay 
Büyük Çağanozlu, Otomatik Yağlama Sistemli, 
Kilit Dikiş Makinesi

Özellikler:
• 9 mm adım ayarı
• 2.500 dev./dk.

Özellikler:
• 9 mm adım ayarı
• 2.500 dev./dk.

Özellikler:
• 9 mm adım ayarı
• 2.500 dev./dk.
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Özellikler:
• Full dijital, akıllı sensör sistemli, step motor kontrollü, tek iğne,   
   çift pabuçlu, alt-üst ve iğne transportlu, hassas dijital ileri-geri  
   “Jog Dial” butonlu, 
• Dokunmatik renkli ekran, 
• NFC  - Yakın alan iletişimi, USB bellek girişi, 
• Otomatik yağlama sistemli, dikiş programı oluşturma, düzeltme 
   ve raporlama, Android mobil cihazlara data transfer özelliği, 
• 5 mm ultra kısa iplik kesmeli
• 12 mm adım boyu, ekstra büyük battal çağanoz, 
• 3.500 dev./dk.

LU-2860V-7
Full Dijital, Akıllı Sensör Sistemli, Step Motor 
Kontrollü, Çift İğne, Çift Papuçlu, Yarı Uzun 
Kafa, Alt-Üst ve İğne Transportlu, Deri ve 
Döşemeci Kilit Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Aktif tansiyon mekanizması
• Aktif baskı ayağı mekanizması
• Çok katmanlı kumaş tespit cihazı (sadece G tipi için)
• Köşe noktalarda geliştirilmiş dikiş kabiliyeti
• Ayar değiştirme süresinin kısalması
• Çağanoz zamanlamasının ayarlanması için gereken zamanın azaltılması
• IoT (Nesnelerin İnterneti) ile veri ve dikiş makinesi yönetimi
• Biye takmak için büyük çağanoz (1.8 kat kapasiteli kanca)
• 3.000 dev./dk.

LH-4588CF-7
Tam Otomatik Direct Drive Programlanabilir 
İptalli İğne Sistemli Dijital Çift İğne Düz Dikiş 
Makinesi
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Özellikler:
• 3.000 dev./dk. • 6 mm adım ayarı özelliği

LU-2266N-7
Uzun Kafa (65 cm çalışma 
alanı) Çift Pabuçlu Büyük Dikey 
Çağanozlu Çift İğneli Çadır ve 
Döşeme İçin Elektronik İplik 
Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi

LU-2216N-7
Uzun Kafa (65 cm çalışma alanı) Çift 
Pabuçlu Büyük Dikey Çağanozlu 
Tek İğneli Çadır ve Döşeme İçin 
Elektronik Kilit Dikiş Makinesi

LG-158U
Uzun Kafa (75 cm çalışma alanı) 
Büyük Dikey Çağanozlu Çadır ve 
Döşeme İçin Çift İğneli Kilit Dikiş 
Makinesi 

LG-158-1U
Uzun Kafa (75 cm çalışma alanı) 
Büyük Dikey Çağanozlu Çadır ve 
Döşeme İçin Tek İğneli Kilit Dikiş 
Makinesi

Özellikler:
• 1.500 dev./dk. • 10 mm adım ayarı özelliği
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LU-2810A70BBS SADE
Bilgisayar Kontrollü Tek İğneli Airbag Dikiş 
Makinesi

JEUX Ultrasonik 
Makinesi
Sentetik Tekstil, Medikal Tekstil
Ekstrem Spor Kıyafetleri ve İç Çamaşırı
Alanında Ultrasonic Dikim, Kesim ve
Kaynak Yapıştırma Makinesi

Özellikler:
• Dikiş talimatlarına uygun parametrelerle yapılan yüksek kaliteli 
ve güvenli Airbag dikiş ve raporlama otomatı
• Dahili etiket editörünün gerekli tüm verilere erişim imkanı
• Dikiş sürecinin aktif olarak izlenmesi imkanı
• Operatör etkinlikleri ve kumaş özellikleri ile ilgili gerçek veriler 
eksiksiz olarak izlenmesi ve belgelenmesi
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AST-1281-7/PP/DECO 
Tek İğne, Yarı Uzun Kafa, Çift Pabuçlu, Dikey 
Büyük Çağonozlu, Elektronik İplik Kesmeli 
Uzun Adım (16 mm) Dekoratif Kilit Dikiş 
Makinesi

Özellikler
• Özel tasarım palet transport sistemi
• Başta ve sonda sık dikiş özelliği
• Alt ve üst transport sayesinde mükemmel çekiş
• Kot, deri, kanepe, koltuk için özel kalın ve çoklu iplik dikiş özelliği
• Dikey büyük çağanozlu
• Dikiş adım boyu 16 mm
• Maksimum dikiş hızı 2.000 dev/dk.

AST-2860/AB3-IPG/AK/
VK-XL/YGB
Tek İğneli, Ayak ve İğne Transportu Kenar 
Bıçaklı Kalın İşler İçin Biye Kilit Dikiş 
Makinesi
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AST-IDL2050
Üst Palet Çekicili, Geniş İğne Aralıklı,
5 İplik Overlok Makinesi
Özellikler
• 5 iplik emniyet dikişi genişliği 2 cm • Elyaf, sünger, yorgan ve 
yastık kenarları gibi materyallerin dikilmesi için tasarlanmış dişli 
ayak plaka ve gövde sistemi • Üst palet çekici sistemi • Havalı ayak 
kaldırma • Servo motor • Özel vakum sistemi • Alttan beslemeli 
ekstrafor ve tela sistemi • Sessiz çalışma ortamı • Yüksek verimlilik, 
üstün performans • Maksimum enerji tasarrufu

Özellikler
• 2.500 dev./dk .
• 6 mm adım ayar özelliği

DSC-245-7
İnce Baş, Kollu, Çift Pabuçlu, Alt-Üst ve 
İğne Transportlu, İplik Kesmeli Dikey 
Çağanozlu, Elektronik Kilit Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Ergonomik, yeni nesil yarı-uzun dikiş kafası • Yüksek torklu ana 
milden tahrikli entegre direct drive servo motor • Geniş çalışma 
alanı sayesinde mobilya ve çanta imalatında seri çalışma imkanı 
• Özel tasarımlı dikiş plakası ile 40 mm Ø tüp dikişler ve dar 
kavisli dönüşlerde kusursuz çalışma imkanı • 20 mm ayak kaldırma 
yüksekliği

LS-2342-7
Direct Drive Kalın Baş, Kollu, Uzun Silindir Yataklı, 
Çift Pabuçlu İğne Transportlu Kilit Dikiş Makinesi
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Özellikler:
• 2.500 dev/dk. 
• 12 mm adım ayar özelliği 

Özellikler:
• Dikiş ayarının dijitalleştirilmesi • Aktif baskı ayağı basınç mekanizması 
• İğne iplik aktif tansiyon sistemi • Rahat kesintisiz dikiş işlevi • Farklı 
operasyonlar için manuel kolay geçiş imkanı
• IoT ile veri ve dikiş makinesi yönetimi (Nesnelerin İnterneti)
• Geniş çalışma alanı • Yüksek torklu direct drive motor teknolojisi
• Yürüyen ayak / baskı ayağı ve alternatif dikey hareket mekanizması 
düzensiz dikişleri önler • Yüksekliği ayarlanabilir ayak mili •Ayarlanabilir 
besleme eksantriği • Üst ve alt besleme oranı ayarlanabilir • Dikey 
eksen büyük çağanoz • Gelişmiş yağ teknolojisi sayesinde tüm hızlarda 
mükemmel yağlama • “Tek dokunuş” masura sarım cihazı

PLC-2710-7
Direct Drive Sütunlu, Çift Pabuçlu, Alt-Üst 
ve İğne Transportlu, Otomatik İplik Kesmeli, 
Yatay Büyük Çağanozlu, Elektronik Kilit Dikiş 
Makinesi

PLC-2700V-7
Yağsız Kafa Direct Drive, Sütünlu, Alt-Üst ve 
İğne Transportlu, Dikey Büyük Çağanozlu 
Kilit Dikiş Makinesi
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DDL-9000CF
Full Digital Akıllı Sensör Sistemli, Dokunmatik 
Renkli Panelli, Direct Drive, Yüksek Devirli, Çift 
Step Motor Transport Sistemli, Ultra Kısa İplik 
Kesmeli, Düz Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Dokunmatik, renkli dijital kontrol paneli • Yeni dizayn ultra kısa iplik 
kesme sistemi • Başlangıçta iplik tutucu manyetik sistemi • Dijital tansiyon 
sistemi sayesinde bölgesel tansiyon ayarlama imkanı ve mükemmel dikiş 
kalitesi • Yeni çift step motor transport sistemi sayesinde farklı kumaş 
kalınlıklarına göre sensörlü otomatik programlama özelliği 
• Programlanabilir, dişli transport elips hareketi • Bölgesel ve kalın kumaş 
geçişlerine göre sensörlü otomatik dişli hareketi, dişli yüksekliği, ayak 
baskısı, tansiyon ve hız ayarlama sistemi • Ayak kaldırma esnasında dişlinin 
plaka altına gizlenme özelliği • Ultra kısa iplik kesme özelliği 
• Hassas kumaşlarda iz yapmadan mükemmel dikiş kalitesi • Başlangıçta 
ve bitişte ileri geri, zig zag veya sık dikiş özelliği • Step motor kontrollü 
ayak kaldırma sistemi • NFC kablosuz iletişim teknolojisi ve USB sayesinde 
ayarları başka makinelere aktarabilme özelliği • Tablet ile ayar yapabilme 
ve verimlilik kontrol sistemi • 5000 dev./dk.

FULL
DIGITAL

Özellikler:
• Alt ve iğne transport sayesinde güçlü çekiş • Mükemmel dikiş 
kalitesi • Ergonomik tasarım, kolay kullanım • Yüksek verimlilik, üstün 
performans • Otomatik iplik kesmeli ve tokatlamalı • Otomatik ayak 
kaldırmalı • Başta ve sonda ileri-geri zig zag fonksiyonlu • Yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan servo motorlu • Elektronik kontrol paneli    

DLN-5410NJ-7
İğne Transportlu, Büyük Mekikli Elektronik Düz 
Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Mükemmel ilik kalitesi • Yağsız çalışma ortamı (yağsız kafa)
• Maksimum enerji tasarrufu • 30 program hafızalı/maks. 99 hafıza 
kapasiteli • Kayışsız, titreşimsiz ve sessiz çalışma ortamı • Otomatik ayak 
kaldırmalı ve tek pedal üniteli • Otomatik iplik kesmeli • Ayarlanabilir 
baskı ayağı yüksekliği • İlik boyu ve dikiş sıklığı/vuruş sayısı panelden kolay 
ayarlamalı • Orta bıçak değiştirmeden, otomatik ilik boyu ayarlama özelliği 
• Arka arkaya değişik özellikle ilik açma imkanı (cycle program) 
• 4.200 dev./dk.• İlik boyu 41 mm (opsiyonel: 70mm/120mm) • NFC 
Kablosuz iletişim teknolojisi ve USB sayesinde ayarları başka makinelere 
aktarabilme özelliği

120 mm ilik

LBH-1790S
Direct Drive Elektronik Kilit Dikiş Düz İlik Makinesi
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Özellikler:
• Micro yağlama sistemi • Mükemmel overlok dikiş kalitesi
• 3 - 4 - 5 ve 6 iplik overlok çeşitleri • Zengin aparat çeşitleri
• Havalı iplik kesme ünitesi (opsiyonel) • Templex vakumlu fire emme tertibatı 
(opsiyonel) • Makina içi toz emme sistemi (TEM2 opsiyonel) 
• Lüper bölgesi toz emme sistemi (opsiyonel) • Otomatik ayak kaldırma ünitesi 
(opsiyonel) • Kıstırma ünitesi (opsiyonel) • Servo stop motor (opsiyonel)

Özellikler:
• Yatay / dikey tahrikli dijital besleme mekanizması • Operasyon tipi ve kumaş 
tipine göre en uygun dikiş performansını sağlanması imkanı. • Yatay / dikey 
besleme mekanizmasının motor tarafından kontrol edilmesi imkanı. 
• Operasyon paneli üzerinden dikiş makinesinin kolaylıkla ayarlanabilmesi. 
• Döner tip aktif tansiyon sistemi • Çok katmanlı kumaşlarda kalınlık algılama 
özelliği • Çeşitlendirilmiş desenlerin dikilmesi imkanı • IoT ile veri ve dikiş 
makinasi yönetimi • Enerji tasarrufu işlevi • Rahat çalışma ortamı

MO-6816S-FH6-60H
5 İplik Overlok Makinesi (11.2 mm)

LK-1900/SHS
Direct Drive Elektronik Programlı Punteriz Makinesi

LZ-2290C
Yarı - Kuru Kafa, Dijital Zigzag Dikiş Makinesi

Özellikler:
• Direct drive servo motor teknolojisi (3.200 devir/ dakika) • 30x40 mm 
çalışma alanı, yağsız çalışma ortamı (yağsız kafa), • Otomatik iplik kesmeli ve 
tokatlamalı, • Step motor sistemli kademeli baskı ayak yükseklik ayarı
• Hafızada 51 farklı punteriz programı • 200 adet dikiş oluşturabilme özelliği 
• USB bağlantı özelliği standart punteriz, D-X-Y-L punteriz vb yapabilme 
özelliği • Velcro/cırt bant ve zarf dikiş yapabilme özelliği • Kayışsız, titreşimsiz 
ve sessiz çalışma ortamı • Yüksek verimlilik, üstün performans, maksimum 
enerji tasarrufu
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LK-1900/SHS
Direct Drive Elektronik Programlı Punteriz Makinesi

AMS-210EN-1510 (150x100mm)
Direct Drive Elektronik Programlanabilir 
Dikiş Otomatı
Özellikler:
• Mükemmel dikiş kalitesi • Yüksek verimlilik, üstün performans
• Kayışsız, titreşimsiz ve sessiz çalışma ortamı • Elektronik tansiyon sistemi
• Otomatik iplik kesmeli ve tokatlamalı • Direct drive servo motor 
teknolojisi (2.700 dev./dk.) • X - Y step motor kontrolü • Büyük mekikli 
• Hız kontrol ayarlı • USB girişli dokunmatik renkli panel 

Özellikler:
• Hassas programlama sayesinde en doğru iğne giriş noktası sağlama 
imkanı • Kalın ve ince metaryallerde yüksek kaliteli dikiş özelliği 
• Boncuklama önleyici fonksiyonu sayesinde çok iyi dikiş bitiş görünümü 
sağlama özelliği • Kısa iplik kesme özelliği • Geliştirilmiş aktif tansiyon 
özelliği • İki farklı çalışma alanı seçeneği (AMS-221F-3020 – AMS-
221F-2516) • Orta baskı ayağı • Direct drive motor teknolojisi (2.800 
dev./dk.) • Antistatik çalışma alanı sayesinde mükemmel dikiş kalitesi

AMS-251
Tek İğne, 360° Döner Kafa, Tek İğneli, “Perfect 
Stitch” Dikiş Otomatı (1.000 x 600 mm)

PS-800
Tek İğne, Programlanabilir, 1300 x 850 mm Geniş 
Alanlı, Yüksek Dikiş Kaliteli, Tek veya Çoklu Kalıp 
Sistemli, Dekoratif  Üst Dikiş Otomatı

AMS-221F-2516
Direct Drive Elektronik Programlanabilir 
Dikiş Otomatı

Özellikler:
• Döner kafa, “perfect stitch” CNC dikiş otomatı • 360° her yöne dikiş 
dikme özelliği • Geniş dikiş alanlı oto koltuk ve lüks deri çanta için kilit 
dikiş yapabilme özelliği • Ekstra büyük kapasiteli tam tur çağanoz 
• Kafa kalkış yüksekliği maks. 50 mm. • Program hafıza yöntemi: 
Dikiş Otomatı = 33.000.000 batım adeti, 999 desen programı (50.000 
batım/program) • Harici bellek = 50.000.000 batım adeti, • 999 desen 
programı (50.000 batım/program) • 1.000 x 600 mm, 2.500 dev./dk.

Özellikler:
• Bilgisayar kontrollü aktif tansiyon sistemi • Yüksek çalışma hızı. 
• Kıstırmalı, kaset- kalıp ve sürgülü ray taşıma sistemi. • Programlama ve 
kullanıcı paneli dahil USB bağlantısı. • Büyük kapasiteli, tam tur çağanoz. 
• 3.000 dev./dk. çalışma hızı. • Adım boyu 0.5 – 12.7 mm arası. (0.5 mm 
kademe aralığı). • Program hafıza yönetimi: Dikiş Otomatı = 60.000 batım 
adeti, 999 desen programı (60.000 batım/program) • Harici bellek / (128 
MB) Maks. 999 desen programı (maks. 60.000 batım/program) 
• Opsiyonlu BK-7 otomatik masura değiştirme tertibatı. Opsiyonel çalışma 
alanı: 1200x800 mm ve 800x450 mm

AMS-251

PS-800

AMS-221F-2516

AMS-210EN-1510
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MODELHANE TEKNOLOJİLERİNDE DEVRİM

ASSYST CAD SİSTEMİ

20.18 Versiyon Cad Assyst ile İnovasyona Ortak Olun
Günümüz Cad sistemleri görünüşe göre gelişimlerini ta-
mamladılar. Ama bu Assyst Cad için geçerli değil. Hemen 
hemen her yıl çıkarılan bir upgrade versiyonumuzla yeni-
likçi ve sektöre farklı bakış açısı getirecek özellikleri siste-
mimize eklemeye devam ediyoruz. Müşterilerimizden ge-
len geri dönüş ve istekler bizlere bu konuda ilham kaynağı 
oluşturuyor. Fonksiyonlarımızı ve özelliklerimizi yapılan-

dırırken müşterilerimizin kullanım rahatlığı ve erişebilirliği 
bizim için her zaman ön planda oluyor. Yapılan pazar araş-
tırmaları ve test süreçlerinden sonra müşterimize sağla-
yacağı yararı görüyoruz ve onlara kullanabilecekleri en iyi 
özellikleri sunuyoruz. Daha yapılacak çok şey olduğunun 
farkındayız ve sizlere daha iyisini sunmak için sabırsızla-
nıyoruz.

Akıllı
Yerleşim

CadAssyst
CAD Akıllı Özellikler

CAD. ASSYST Akıllı
Filtre

Akıllı
Etiket

Akıllı
Makrolar

Akıllı
Rehber

Akıllı
Ölçü

Akıllı
Desen
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TK3S GENİŞ FORMAT KESİM SİSTEMİ

Otomatik Bıçak Optimizasyon Sistemi
Kesici akım derinliği, otomatik bıçak başlatma sistemi ile doğru 
bir şekilde kontrol edilebilir.

Çift Köprü Kesim Sistemi
Çift köprülü kesim sistemi ile üretim verimliliğinizi 
arttırabilirsiniz.

Sonsuz Kesim Sistemi
Akıllı konveyör sistemi ile numunelerin aynı anda kesilip 
alınabilmesi işçilik maliyetinden tamamen tasarruf sağlar ve 
verimliliği önemli ölçüde arttırır.

Ergonomik Tasarım
Makinenin dengesini güçlendirmek için, TK3S yüksek 
yoğunluklu, korozyon direnci ve güçlü mukavemetli yeni 
havacılık alüminyum malzemesini benimsemiştir.

Esnek Çalışma Alanı
Müşterilerin isteğine göre modüler çalışma alanı eklenebilir.

Aliminyum Petek Panel
Panelin iç havasını hareket ettiren havacılık alüminyum petek 
panelinin uygulanması serbestçe malzeme genişlemesi ve 
büzülme etkisi olmadan yapının stabilitesini sağlar.
(Havacılık sektöründe de kullanılmaktadır.)

Yazılım
Büyük boyuttaki malzemelerin işlenmesi, sayfa kesme işlevi ile 
gerçekleştirilebilir.

Dişliler
Yüksek yoğunluklu malzemeleri kesmek için yüksek hız, dayanıklılık, 
mükemmel dinamik sağlar.

Iecho Hareket Kontrol Sistemi
Hareket kontrol sistemi, kesicinin kesme ve kontrol merkezidir, 
pürüzsüz kesim halkaları ve mükemmel kesme sunucuları sağlar.

İecho Güvenlik Ünitesi
Çarpışma önleyici koruyucu cihaz ve kızılötesi engelleme cihazı, 
operatörün güvenliğini en yüksek çalışma koşullarında sağlar.

Yüksek Verimlilikteki Kesim Kafası 
Kesme hızı, geleneksel manuel yolun 4-6 katı olan 1.5m/s'ye ulaşabilir.

X Axis Yönünde İki Motor
Aşırı geniş kesim köprüsü için, iki motorlu denge teknolojisini 
kullanır, şanzımanı daha kararlı ve kesin hale getirir.




