
sddfs 
 

  

www.NikPey.com شرکت نیک پی فن آور آرتا 

NikPeytech 

 
 

 مروارید زن

 
در این دستگاه  کاربر  .بر روی انواع منسوجات و پارچهمروارید مستقیم  الصاقست جهت ا دستگاهیزن  مروارید

بدون نیاز به دوخت و با استفاده از  رامروارید  ،و دستگاه همکان مورد نظر بر روی منسوجات را مشخص نمود
 .میکند نقاط الصاقبر روی آن  میخ مربوطه

این  .ا میباشدرا دار 10و 8 -6 -5 -4 سایزدر پنج قابلیت الصاق انواع  مروارید های گرد، زن  دستگاه مروارید
دستگاه اولین دستگاه با قابلیت پانچ مروارید بر روی محصوالت آماده شده بوده و همچنین امکان افزودن میز 

 باشد. به منظور مروارید کاری بر روی محصوالت دوخته نشده و یا پارچه های بلند را نیز دارا می
ارید با استفاده از نشانگر لیزری شود. محل الصاق مرو مروارید و میخ مربوطه در مخزن دستگاه ریخته می

مشخص شده است و کاربر با قرار دادن محصول در قسمت مربوطه، پدال دستگاه را فشار میدهد و دستگاه به 
 صورت اتوماتیک مروارید را با استفاده از میخ بر روی محصول الصاق مینماید .
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 مروارید زن:ویژگی های دستگاه های 
 (در دقیقه  مروارید250تا ) مروارید الصاق نظیر درعت بسیار باال و بی رس -
 سرعت متغیر )سه سرعته( -
 بر روی محصوالت دوخته شده الصاق مرواریدامکان  -
 امکان افزودن میز کار -
 اینچ لمسی  7نمایشگر  -
 منوی فارسی -
 نوع عملکرد برای هر یک از پدال ها 8قابلیت تعریف  -
 قابلیت تغیر اتوماتیک رنگ -
 ابعاد بسیار کوچک دستگاه  -
 گارانتی کامل قطعات مکانیکی و الکترونیکی  -
 )یک روز کاری(پشتیبانی سریع و کامل قطعات  -
 و نحوه کار  مروارید زنیآموزش صفر تا صد فرآیند  -
  مروارید و خرجکار مناسب برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات -
 های استفاده شده و ثبات آن  کیفیت باالی قطعات و پوشش -
 تولید استاندارد با دقت باال با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز -
 مصرف بسیار پایین )قابلیت استفاده با برق خانگی ( -

 

 مشخصات فنی

 AC220 V 50 HZ ولتاژ کاری

 کنترلر
TUCH SCREEN 7" DIGITAL 

CONTROLLER 

 WATT 120 توان مصرفی

 GEARBOXE WITH SPEED DRIVE موتور

 PCS/MIN 250 سرعت کار

 10mm-8-6-5-4 مرواریداندازه 

 650mm x 700mm x1300mm ابعاددستگاه

 Kg 70 وزن دستگاه

 
 

 .نه کپی برداری پیگرد قانونی داردکلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک، متعلق به شرکت نیک پی فن آور آرتا می باشد و هرگو


