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A JUKI új tervezésű, egyedülálló gyorsvarró gépe tökéletes az olyan ruhagyártó 
üzemek számára, amelyek 21. századi divatcikkek megalkotására törekszenek.

Nagy sebességű, egytűs gyorsvarró gép



A tökéletesen balanszírozott, hihetetlenül stabil gépfej a 
legújabb 3D-CAD tervezőtechnológia segítségével készült. 
Az új tervezésnek köszönhetően a gép nem csak stabil és 
kényelmesen kezelhető, hanem rendkívül halk is. A gép 
karja ráadásul eléggé hosszú ahhoz, hogy a munkafelületén 
a nagyobb anyagdarabok is gond nélkül elférjenek. A 
korábbi JUKI gyorsvarrókhoz hasonlóan természetesen a 
DDL-8700 is képes fantasztikusan nagy, akár 5500 öltés/
perces sebességgel varrni kitűnő minőségben, fölöttébb
megbízhatóan.

A tökéletesített 
kialakítású gépfejet, ami 
most már például egy, az 
anyagtovábbító fogazatot 
irányító excenterrúddal is 
fel van szerelve, minden 
eddiginél könnyebb 
karbantartani. 
A gép tartozékai 
könnyen cserélhetők, így 
a tűlemez kevesebb 
sérülésnek van kitéve, és 
ezért hosszabb ideig 
használható marad.

Új tervezésű, elegáns gépfej.

A különböző anyagtípusokkal
különösen jól boldoguló

varrószerkezet.

Egyszerűen
 karbantartható.

● Keresse fel legközelebbi JUKI márkakereskedését:

Könnyen kezelhető funkciók a még nagyobb
hatékonyság érdekében.
A térdemelő segítségével a talpat akár 13 mm-es magasságba 
is felemelheti, az öltéshosszt egy állítótárcsa segítségével 
könnyedén módosíthatja, a tűlemezen található rovátkák pedig 
segítenek pontosan varrni. Mindennek és a többi nagyszerű 
funkciónak köszönhetően a géppel minden eddiginél 
kényelmesebben és nagyobb hatékonysággal dolgozhat. 

Az újratervezett és alacsony szálfeszességgel is 
működtethető varrószerkezetnek köszönhetően a 
gép egyformán kiváló minőségű varratokat készít 
különböző típusú anyagokra.

A modell neve DDL-8700 DDL-8700A DDL-8700H

Felhasználás Közepesen vastag Vékony Vastag

Max. varrósebesség 5500 öltés/perc 4000 öltés/perc

Max. öltéshossz 5 mm 4 mm 5 mm

Tűrúdjárat 30,7 mm 35 mm

Talpemelés Kézzel: 5,5 mm
Térdemelővel: 13 mm

Kézzel: 4 mm
Térdemelővel: 9 mm

Kézzel: 5,5 mm
Térdemelővel: 13 mm

Tű (szállításkor) DB×1 (#14) #9~#18 
134 (Nm90) 

DA×1 (#9) #9~#11 
134 (Nm65) 

DB×1 (#21) #19~#23 
134 (Nm130) 

Anyagtovábbító fogazat 4 soros (3 soros) 3 soros

Hurokfogó Automata olajozású körforgós hurokfogó

Olajozás Automata

Gépolaj JUKI új 1-es Defrix olaj (az ISO VG7-nek felel meg)

28 kg

Öltéshosszállító 
tárcsa

Domborított JUKI logó

Excenterrúd
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A gépfej súlya
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✽ A termékek specifikációi és megjelenése figyelmeztetés nélkül változhatnak. 
✽ Biztonsága érdekében olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a gépet használatba venné.
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SPECIFIKÁCIÓK

A JUKI egy olyan környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkezik, amelyik 
gondoskodik arról, hogy az ipari varrógépek, háztartási varrógépek, ipari robotok stb. 
kifejlesztése, megtervezése, értékesítése, forgalmazása és karbantartása, illetve az 
adatbeviteli rendszerek értékesítése és karbantartása során a vállalat megfelel a 
következő elveknek és célkitűzéseknek:
(1)  Környezetkímélő termékek és gyártási módszerek kifejlesztése.
(2)  Zöld beszerzések és zöld vásárlások.
(3)  Energiatakarékosság (a széndioxid-kibocsátás csökkentése).
(4)  Takarékosság az erőforrások használatában (papírfelhasználás csökkentése stb.)
(5)  Hulladékmennyiség csökkentése és hulladékok újrahasznosítása.
(6)  A logisztika hatékonyságának növelése (a termékcsomagolás módszerének és 
hatékonyságának növelése stb.). 




