Swiss Embroidery Machines

THE MVD73 - ÜSTÜN NİTELİKLİ BRODE MAKİNESİ
LÄSSER MVD73 yüksek performanslı mekikli brode makinesi, kendini kanıtlamış MVD71'in daha da geliştirilmiş halidir.
Makinenin mekanik kısmı tamamen LÄSSER tarafından tasarlanmış olup birinci sınıf malzeme ve İsviçre işçiliğini buluşturmuştur. İsviçre ve Avrupa'dan birinci sınıf tedarikçilerimizle uzun yıllara dayanan işbirliği, tüm parçaların uzun vadeli
kullanılabilirliğini garanti eder.
Makinenin sağlam ve sofistike yapısı sayesinde yüksek hızlarda çalışırken eşsiz brode kalitesi yakalayabilmek artık bir
çelişki değil. LÄSSER makine yazılımı, önde gelen elektronik parça üreticisi ile koordineli olarak firma içinde geliştirilmiştir. Bu yazılım son derece kullanıcı dostu dizaynı yanında kullanıcı için yeni ayar ve kayıt olanakları sunar. LÄSSER MVD73
MULTI V DRIVE pul, kord, havya kesim veya lazer gibi tüm yaygın LÄSSER cihazlarıyla donatılabilir.- LÄSSER Classic 2
yada Challenge C2 versiyon.
Şüphesiz, LÄSSER MVD73, geleceğe odaklı yatırımcılar ve brode üreticileri için kesinlikle en doğru seçimdir.

YENİ TEKNOLOJİK GELİŞİ

MVD73 MINI - BRODE NUMUNE MAKİNESİ
The LÄSSER MVD73 MINI, tüm modern brode üreticileri için gerekli bir araçtır. Müşterleriniz tasarımlarınızı beyeniyor
mu, renk kombinasyonları uyumlu mu, iplik kabul edilebilir mi, tasarım maliyetli uygun mu - tüm bu sorular bir MVD73
MINI numune makinesine sahip olarak kolayca cevaplanabilir.
Kullanıcı dostu makine yazılımı aynı olduğu için işleme ayarları numune makinesinden üretim makinesine sorunsuz
aktarılabilir.
Şüphesiz, LÄSSER MVD73 MINI, geleceğe odaklı yatırımcılar ve brode üreticileri için kesinlikle en doğru seçimdir.

İM VE İSVİÇRE KALİTESİ

LÄSSER MVD73-BF - GENİŞ KASNAK
The LÄSSER MVD73-BF, ürün yelpazesinin bir diğer öne çıkan öğesidir. 285 cm brode yüksekliği ile bu makine yeni
standartlar belirliyor.
Olağanüstü ve başarılı LÄSSER MVD73 teknolojisine dayanan MVD73-BF Big Frame (Geniş Kasnak), yaratıcılık, tasarım
ve üretim için yeni fırsatlar sunuyor. LÄSSER MVD73-BF'nin harika tasarımı sayesinde kullanım ve çalıştırma basit ve
kolay hale geliyor.
Şüphesiz, LÄSSER MVD73-BF, LÄSSER için bir başka kilometre taşıdır ve makine parkurunuzu tamamlamak için
en iyi seçimdir.

LÄSSER L-Pilot – hizmetinizde
Gelişmiş ve özelleştirilmiş makine yazılımı olan LÄSSER
L-Pilot sayesinde, makinenin kullanımı gerçek bir zevk
haline gelir. En son donanımla birlikte yeni L-Pilot yazılımı,
makinenin çok kısa sürede ayarlanmasını sağlar. Semboller ve simgeler içeren kolay anlaşılır grafikler, L-Pilot
yazılımının bir başka özelliğidir. Genişletilmiş kayıt işlevleri,
tasarımların farklı malzemelerle yeniden üretilebilirliğini
kolaylaştırır.

Tüm makine işlevleri, L-Pilot yazılımına tamamen entegre
edilmiştir. Gerdirme, ara sarma, makine parametrelerinin
ayarlanması veya iplik sinyali- her şey yeni kontrol paneli
tarafından kontrol edilmektedir.
Donanım, en son teknolojiye dayanır. Ana odak noktası, parçaların yüksek kalitesi, sağlamlığı ve operasyonun
güvenilirliğidir. LÄSSER L-Pilot kesinlikle elektronik kontrol
teknolojisinde yeni standartlar belirliyor – kesinlikle LÄSSER'in bir başyapıtı.

L-PILOT – HİZMETİNİZDE

LÄSSER MULTI CAM & MULTI V DRIVE – mekik hareketinde mükemmellik
Güvenilir MULTI V DRIVE ile yeni icat edilen MULTI CAM DRIVE kombinasyonu, minimalist tasarım ile elde edilmiş mükemmelliktir.
Yeni birbirine uyumlu egzantrikler sayesinde büyük ölçüde azaltılmış yük elde edilen son derece hassas hareketler, makinenin en yüksek hızlarda bile mükemmel brode kalitesi elde etmesini sağlar.

LÄSSER MULTI DRIVE – birbirine uyumlu egzantrikler
Yeni birbirine uyumlu ekzantriklere sahip MULTI DRIVE eksantrik kutuları, iğne kirişlerinin üzerine yerleştirilmiştir. Elde
edilen hareket, arada herhangi bir kol bağlantı parçası olmadan doğrudan iğneye iletilir.
MULTI DRIVE sistemi sayesinde salınım kütlesi minimuma düşürülmüştür - bu da brode parçalarının hassas hareketlerini
sağlar. Son derece az bakım gerektirir, dolayısıyla maksimum çalışma güvenliği garanti edilir.

UYUMLU EKSANTRİKLİ TAHRİKLER

KOMPAKT BASKI PARMAK HAREKET SİSTEMİ
LÄSSER MVD73'ün baskı parmakları, hassas bir servo motor tarafından hareket ettirilmektedir. Eksantrikli tahrik bir
yağ banyosu içindedir ve mahfaza tamamen sızdırmazdır.
Teknoloji kesinlikle bakım gerektirmez ve enerji açısından
verimlidir. Opsiyonel olarak baskı parmakları tam otomatik
olarak ayarlanabilmektedir. Bu, değişken kumaş kalınlığı
için avantaj sağlamaktadır.

ANLIK OPTİMİZE KASNAK HAREKET SİSTEMİ
İplik besleme sistemi ile kasnak hareketi arasındaki mükemmel zamanlama, optimize edilmiş bir brode işlemesiyle sonuçlanır. Hızda küçük yavaşlamalar sadece çok uzun
vuruşlar için gereklidir.
Eşi görülmemiş brode kalitesi, iyi tasarlanmış kasnak
hareket sisteminin eseridir. Makinenin sorunsuz çalışması,
bakım gerektirmeyen, iyi dengelenmiş kasnak hareket
sistemi ile garanti edilir.

İĞNE KASASI MESAFESİ - SERVO SÜRÜCÜ
İğne kasası mesafesi bir servo motor tarafından tahrik
edilir. İğne kasası genişliğinin ince ayarı, iğneden mekik
kutusuna olan mesafe, tam otomatik ve kademesiz olarak
yapılır.

Bu ayar işlevi, programa entegre edilebilir yada manual
yapılabilir. Bu fonksiyon, farklı iplikler ve kumaşlar kullanırken çok faydalıdır.

OLGUN TEKNOLOJİ

KİŞİYE ÖZEL FONKSİYONLAR
LÄSSER MVD73, müşteri ihtiyaçlarına göre NR (iğne
cetveli), MTC (manuel raport değiştirme) veya ATC CUT
(kesim ile otomatik raport değiştirme) versiyonu olarak
mevcuttur. NR sistemi (iğne cetveli) standart siparişler için
idealken, ATC CUT sistemi (kesimli otomatik raport değiştirme) komplike ve renkli tasarımlar için yapılmıştır.
İsteğe bağlı olarak NR (iğne cetveli) veya MTC (manuel
raport değiştirme), V-FEED tek iplik besleme sistemi ile
donatılabilir.

SERVO BESLEME / V-BESLEME
İplik, desene, nakış uzunluğuna ve hıza bağlı olarak
beslenir. Sağlam ve güçlü SERVO V-BESLEME MTC, her
türlü ipliğin makineye çok hızlı takılabilmesini sağlar. MTC
(manuel raport değişimi) sistemiyle bağlantılı olarak, farklı
raport ayarları hızlıca yapılabilir.
SERVO V-BESLEME ATC CUT sayesinde ipliğin çok hızlı
takılması ve mükemmel bir iplik tutuşu bu makinenin ana
özellikleridir.

TEKLİ İPLİK SİNYAL SİSTEMİ
Her makine tekli iplik sinyal sistemi ile donatılmıştır. Konum hataları, ana ekranda ve doğrudan ilgili ilğnede bir
ışık sinyali ile gösterilir.
İplik sinyal sistemi tamamen makineye entegre edilmiştir.
Tamamen kapalı ve temassız çalışan iplik sinyali için tozlu,
pamuklu ortamlar sorun değil.

UYARLANMIŞ ÖZELLİKLER

V-CUT – BAĞIMSIZ İPLİK KESİMİ
V-CUT, olağanüstü ürün güvenilirliği ve müşteri odaklı
mühendisliği ile öne çıkıyor. İplik kesimi, tek bir sıkıştırma
düzeneği ile ayrı ayrı takılır ve dikkat uyandıracak derecede temiz ve doğru kesimler üretir.
İğne ve mekik ipliğin son derece hızlı ve hatasız kesimi,
performansın daha da artmasına katkıda bulunur. Makine
servis çalışması esnasında, az bakım gerektiren V-Cut'un
elemanları kolaylıkla değiştirilebilir.

SSL – MEKİK SEÇME SİSTEMİ
SSL mekik durdurma seçme düzeneği ile mekikler, çalışan
iğnelerle birlikte ayrı ayrı çalıştırılır. Mekikler herhangi
bir tansiyonda ayarlanabilir. Seçilmiş mekikler tamamen
hareketsiz kalırlar.
Pamuk veya tekstüre iplikler gibi işlenmesi zor olan bobinlerin bile işlenmesi kolaylaşır. Boş mekikler rapora göre
değiştirilebilir.

STG – TEKLİ BÜYÜK İPLİK VERİCİ
Büyük İplik vericisi, iğnelerde olduğu gibi ayrı ayrı seçilebilir. Kullanılmayan pozisyonlar hareketsiz kalır. Bu nedenle iplikler lekelenmez ve zarar görmez.
Tamamen görünür ve temiz bir işleme alanı, duruş sürelerini azaltmaya yardımcı olur. Seramik yönlendirici halka ve
seramik bilezikler aşınmazlar ve sorunsuz çalışırlar.

GÖZ ALICI ÇÖZÜMLER

BRODE

BLUE CUT

GELECEĞE YÖNELİK KREASYON

Pul standart aparatı 4/4

CLASSIC 2 – PUL
Pul aparatı / kullanıcı dostu, sorunsuz ve yüksek performanslı
LÄSSER CLASSIC 2 pul aparatının erişimi ve çalıştırılması çok kolaydır. Aparatın hassas hareketleri, yüksek kaliteli pullu
brode üretimi ile sonuçlanır. Yeni hareket sistemi konsepti sayesinde pullar şaşırtıcı bir hızla yerleştirilirler. CLASSIC 2 pul
aparatının yenilmez ve pürüzsüz performansı, büyük bir rekabet avantajı sağlar.
LÄSSER CLASSIC 2 çeşitli çapta payetler için mevcuttur: 3 mm, 4 mm, 5 mm ve 7 mm. Combo ek ile iki farklı pul - payet
boyutu dönüşümlü olarak kullanılabilir. Bu, düşük yatırım maliyetleri ile değişen moda akımlarına kolay uyum anlamına
gelir.

CLASSIC 2

Pul combo aparatı 8/4 - 8/4

CLASSIC 2 – PUL
Kırk yıldan fazla deneyim
LÄSSER, bu alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip
pul işlemenin öncüsüdür.
CLASSIC 2 pul eki, çok sayıda farklı efektler elde etmenize
olanak tanıyan, yüksek katma değerli, uygun maliyetli bir
eklentidir.

CLASSIC 2 – KORD ve KURDELE
LÄSSER CLASSIC 2, kord ve kurdele aparatı olarak
mevcuttur
Servo kontrollü besleme sistemi tam otomatik olarak
çalışır ve makinenin kord, kurdele veya iplik işlemesine
bakılmaksızın, tasarımın gereksinimlerine göre her zaman
doğru miktarda kord ipliği veya kurdele bandı besler.
Moda trendleri hızla değişmektedir; müşteriler bir gün
kord işlemesi talep edilebilir, diğer gün kurdele ile süslenmiş kumaşlar isteyebilir. Bu nedenle aparat, kısa sürede
kolayca korddan kurdeleye veya tam tersi yönde dönüştürülebilir.
Kord aparatı

Üç boyutlu konturların güzelliği
İnce bant, modaya uygun şekiller ve motifler oluşturmak
için CLASSIC 2 eklentisi ile kumaşa nazikçe yerleştirilir.
Görsel etkiyi önemli ölçüde güçlendiren üç boyutlu kord
motifleri ile kumaşa özel bir çekicilik katılmaktadır. Kord
veya kurdele kullanımı, perdeler, elit moda veya basit
bir yastık için üretilmiş olsun, her kumaş için bir katma
değerdir.

Kurdele aparatı

CLASSIC 2

CLASSIC 2 – THERMOCUT (Havya Kesim) LTC TH
CLASSIC 2 havya kesim LTC TH teknolojisi, uzun yıllara
dayanan deneyimi, kanıtlanmış LÄSSER havya kesim aparatını ve en son teknolojik bilgi birikimini biraraya getirir.
Kesme işlemi doğrudan temas olmadan çalışır. Malzeme
neredeyse hiç duman emisyonu olmadan kaynaşır. Havalandırma sistemi gerekli değildir. Aparatın bakımı ve servisi çok basittir ve makineye tamamen entegre edilmiştir.

Elit moda – ayrıcalıklı aplikasyon uygulaması
LÄSSER CLASSIC 2 TH teknolojisi sayesinde, narin ve özel
aplikasyon çalışmaları hemen yapılabilir. Havya kesim LTC
TH aparatının geliştirilmesi sırasında belirleyici faktörler
birinci sınıf kalite ve maliyet etkinliği olmuştur.

Havya kesim LTC TH aparatı

3 mm

THERMOCUT (HAVYA KESİM)

CHALLENGE 2 THERMOCUT
(HAVYA KESİM)
CHALLENGE 2 cihazındaki LÄSSER THERMOCUT LTC TH
başlığının teknolojisi, ısıyla kesme alanında uzun yıllara
dayanan deneyimi en son malzeme gelişimleriyle birleştirir. Gelişmiş TH teknolojisi ile kesme işleminin performansı
yeni bir seviyeye ulaşmıştır.
LÄSSER THERMOCUT LTC TH'nin yüksek hassasiyeti, kesme noktasından kumaşa olan tam mesafeyi tanımlamaya
olanak tanır. Kumaş kesimi, taban kumaşına zarar vermeden gerçekleştirilir.Temel olarak hiçbir duman üretilmediğinden, havalandırma sistemine ihtiyaç kalmaz. Cihaz, herhangi bir zamanda kesmeyi mümkün kılan açık bir şekilde
düzenlenmiştir.

4 mm

5 mm

PUL

CHALLENGE 2 PUL
Pul işlemenin öncüsünün orijinali - LÄSSER CHALLENGE
2'deki LÄSSER PUL başlığı, nihai pul donanımıdır. Son
derece iyi çalışan LÄSSER PUL başlığı, 3 mm'den 9 mm'ye
kadar pullar için mevcuttur.
Farklı pul boyutlarında kafaların montajı sınırsız olanaklar
sunar. Pul zincirinin beslenmesi basit ve hızlıdır. Kırmızı
halı üzerinde, bir Hint düğününde veya başka herhangi
bir özel durumda, pullu işlemenin münhasırlığı tartışılmaz.
LÄSSER CHALLENGE 2 'deki LÄSSER PUL başlığı, 30 yılı
aşkın deneyimin bir sonucudur.

CHALLENGE 2

7 mm

9 mm

BLUE CUT

KORD

CHALLENGE 2 BLUE CUT

CHALLENGE 2 KORD

CHALLENGE 2 aparatındaki LÄSSER BLUE CUT kafası
birçok yeni yaratıcı olanaklar sunar. BLUE CUT başlığı çok
esnek yapan CHALLENGE 2'nin bir parçası olmasıdır.

LÄSSER CHALLENGE KORD başlığının kullanılabildiği
sayısız uygulamadan sadece birkaçını saymak gerekirse,
dekoratif masa örtüleri, elbise malzemesi üzerinde süslü
işler veya perdelerdeki süslemeler vb.

48/4, 72/4 veya 96/4 raport ile kurulabilir, bu da kesim
deseninin pançını çok basit hale getirir. CHALLENGE 2
aparatındaki LÄSSER BLUE CUT kafaları, makinenin gövdesine tamamen entegre edilmiştir ve dolayısıyla çok daha
hızlı ve kolay kullanım sağlar. Üstelik neredeyse bakım gerektirmez ve kesim fazlalığı hemen oluşturulduğu yerden
alındığından makine üzerinde herhangi bir kirlenme olmaz. Ne kesmek isterseniz, polyester, deri, pamuk ve hatta
lurex, her şey mümkün. Aynı anda birden fazla katmanı
kesmek de sorun değil.

Kordu bir tasarıma entegre ederek özel bir üç boyutlu
görünüm elde edilebilir. LÄSSER CHALLENGE 2 aparatındaki LÄSSER KORD başlığı, kordlu tasarımlar için ve diğer
CHALLENGE 2 uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir. Yeni
tasarlanan kord kafası, üst ve alt kord kafasından oluşur.
Üst kord kafası CHALLENGE 2 cihazına sabitlenirken, alt
kord kafas makineye takılır. Bu, işleme esnasında liftin
kullanılmasını sağlar ve bu da daha iyi erişilebilirlik ve
görünürlük sağlar.

FİKİR HAVUZU
Fikirlerin ve yaratıcılığın parladığı yerde - yaratıcı ekip yeni tasarımlar ve desenler geliştirir.

ÜRETİM
Ticari üretim, yüksek hızlı LÄSSER brode makinesinde olağanüstü verimlilikle yürütülür.

BRODE DÖNGÜSÜ

PUNÇ VE DÜZENLEME
Yaratıcı fikirlerin makine verilerine dönüştürülmesi.

NUMUNE ÜRETİMİ
Tasarımlar, bir LÄSSER MVD73 MINI numune
brode makinesinde gerçeğe dönüşüyor.
BRODE NUMUNELERİ
Tasarımların sunumu, seçimi ve siparişin alınması.

TASARIMDAN KUMAŞA
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