
Options:

EHS-97-107-220 Електронно регульований по висоті стіл, для роботи 

сидячи/стоячи

Electric height adjustable stand sitting / standing operation
672 €

EHS-Langarm-134-107-220 Електронно регульований по висоті стіл, для роботи 

сидячи/стоячи (для машин з подовженою платформою)

Longarm, electric height adjustable stand sitting / standing

operation
739 €

EHS-Gestellrollen 75mm Колеса для столу, діаметр 75мм (комплект 4шт.) Rolls for EHS-stand, 75mm diam. (4 pices) 35 €

P-K20 Педаль для столу (для роботи сидячи) Pedal for EHS, for sitting operation 112 €

P-K40 Педаль для столу (для роботи стоячи) Pedal for EHS, for standing operation 468 €

BF1020 Стіл на колесах з ручним регулюванням висоти Stand with rolls and hand crank for height adjustment 320 €

BF-767-SL960 Стандартний стіл з педаллю Standard stand with pedal 110 €

BF-767-SL1300 Стандартний стіл з педаллю (для машин з подовженою платформою) Long arm stand with pedal
140 €

51-24044-12 Столешня (120 х 60 см) Table plate 120x60cm 107 €

51-24045-12 Столешня (120 х 70 см) Table plate 120x70cm 132 €

51-24065-12 Столешня Г-подібної форми (130 х 95 х 75 см) L-shape table plate 130x95x75cm 240 €

559270835 Столешня Г-подібної форми (135 х 95 х 75 см) L-shape table plate 135x90x70cm 240 €

559113709 Столешня з нахилом для колонкових машин (120 х 60 см) Table plate with tilt base for post bed machine 120x60cm
152 €

51-24048-13 Столешня для машин з подовженою платформою (160 х 70 см) long arme table plate 160x70cm 238 €

Додаткові 

пристосування

KG767A Обмежувач з механічним регулюванням Suspending guide 54 €

558702000 Обмежувач з механічним регулюванням (подвійним) Flip down edge guide for 2 stitch margins 65 €

559099910 Перехідник для механічного обмежувача Vetron attachment carrier 29 €

558711000 Обмежувач з електронним регулюванням (по ширині та висоті) 2-axes electronic edge guide, height programmable
684 €

558710000 Обмежувач з електр.регулюванням (лише по ширині) Electronic edge guide 397 €

559062859 USB-накопичувач для програмування USB Flash Drive-Operator 42 €

559098513 Металічна пластина захисту човника (лівостороння) Base plate cover, left (Metall) 21 €

558740000 Захист голки з датчиком блокування машини Eye guard with sensor 105 €

559175409 Металічна пластина захисту човника Base plate with metal slide plate 171 €

559261309 Датчик відкриття захисної кришки човника (для 1-голкових машин) Slide plate detector 63 €

559189309 Сканер Handscanner incl. stand and cabel RS232-12xx 399 €

559267009 Охолоджувач голки (повітряний) з пневматичним під'єднанням (для 

1-голкових машин)

Needle cooling device incl. Pneumatic connection kit for 1-

needle machine
297 €

559262909 Пневматичний підйом центрального обмежувача (включає 

колінопідйомник)

pneumatic parts center guide incl. knee switch
277 €

Столи та педалі

Столешні



559220509 Набір механіка Service Kit 54 €

558730000 Електронний пулер; діаметр колеса - 25мм, ширина - 20 мм 

(рацює в парі з 559262909)

Electronic puller, puller wheel diameter 25mm, width 20mm

(559262909 pneumatik parts necessary)
2,59 €

558730001 Електронний пулер; діаметр колеса - 45мм, ширина - 26 мм 

(рацює в парі з 559262909)

Electronic puller, puller wheel diameter 45mm, width 26mm

(559262909 pneumatik parts necessary)
2,59 €

559315309 Датчик закінчення нитки на шпульці; для 1-голкових машин 

(потрібне джерело стисненого повітря)

Bobbin thread monitor, photo-electric, for 1-needle machine 

(air connector necessary) 358 €

559315509 Датчик закінчення нитки на шпульці; для 2-голкових машин 

(потрібне джерело стисненого повітря)

Bobbin thread monitor, photo-electric, for 2-needle machine 

(air connector necessary) 716 €

MainPowerSwitch Додатковий вимикач машини Main Power Switch 43 €


