
SAN® 5.2 

Ihla na špeciálne použitie SAN® 5.2 

  

  

  

  

Pri spracovaní technických textílií sa často používajú extrémne tvrdé materiály alebo kombinácie materiálov, čo kladie veľmi 
vysokú potrebu na ihly šijacieho stroja. 
spoľahlivý produkt, ktorý znižuje problémy 
zvyšuje spoľahlivosť procesu a ponúka ďalšie výhody, najmä pri viacsmer

  

  

  

SAN® 5.2 – šijacia ihla pre technické textílie druhej generácie

Pri spracovaní technických textílií sa často používajú extrémne tvrdé materiály alebo kombinácie materiálov, čo kladie veľmi 
 S vývojom špeciálnej aplikačnej ihly SAN® 5 Groz-Beckert ponúka už niekoľko rokov 

spoľahlivý produkt, ktorý znižuje problémy na šitie pri spracovaní technických textílií. Pokrok smerom k ihle SAN® 5.2 ďalej 
su a ponúka ďalšie výhody, najmä pri viacsmerných šijacích aplikáciách.

šijacia ihla pre technické textílie druhej generácie 

 

Pri spracovaní technických textílií sa často používajú extrémne tvrdé materiály alebo kombinácie materiálov, čo kladie veľmi 
Beckert ponúka už niekoľko rokov 

Pokrok smerom k ihle SAN® 5.2 ďalej 
ých šijacích aplikáciách. 



Špeciálne vlastnosti ihly SAN® 5.2

  

1. V dôsledku novo navrhnutej dvojitej drážky 
procesoch. To vedie k jednotnejšiemu vzoru 

2. Skosená nábehová hrana na pravej strane vedie k bezpečnému vychyľovaniu slučky štandardnými vodorovnými a 
vertikálnymi chápačmi. 

3. Dodatočne skosená hrana na ľavej strane vedie k
  

  

     4. Špeciálna vytvarovaná pracovná časť ihly do kónusu 
          pre lineárne aj viacsmerné šijacie 

     5. Väčšie uško umožňuje používať hrubšie 

  

 

Špeciálne vlastnosti ihly SAN® 5.2 

ej dvojitej drážky v oblasti špičky sa zlepšilo vedenie nite v lineárnych a viacsmer
To vedie k jednotnejšiemu vzoru stehov, najmä pri šití dopredu a dozadu a tiež 

hrana na pravej strane vedie k bezpečnému vychyľovaniu slučky štandardnými vodorovnými a 

na ľavej strane vedie k bezpečnému viazaniu slučiek oscilačnými ch

vytvarovaná pracovná časť ihly do kónusu zvyšuje stabilitu ihly. Je to ideálne 
é šijacie aplikácie. 

hrubšie šijacie nite s rovnakou hrúbkou ihly. 

 

v oblasti špičky sa zlepšilo vedenie nite v lineárnych a viacsmerných šijacích 
tiež vo viacerých smeroch šitia.  

hrana na pravej strane vedie k bezpečnému vychyľovaniu slučky štandardnými vodorovnými a 

slučiek oscilačnými chápačmi. 

 

  



 

Sprievodca závitmi SAN® 5.2 
  

 
 

Výhody systému SAN® 5.2 na prvý pohľad

 Zvýšená stabilita ihly v dôsledku špeciálneho vystuženia 
 Vysoká bezpečnosť proti chýbajúcim stehom prostredníctvom optimalizovaného zachytenia slučky
 Vysoká ochrana šijacieho materiálu
 Uniformný vzor švov 
 Použite silnejších šijacích nití s rovnakou veľkosťou ihly
 Vysoká ochrana proti opotrebovaniu pomocou povlaku 
 Zvýšená produktivita 
 Znížené výrobné náklady 

 

Výhody systému SAN® 5.2 na prvý pohľad 

Zvýšená stabilita ihly v dôsledku špeciálneho vystuženia v pracovnej časti  
bezpečnosť proti chýbajúcim stehom prostredníctvom optimalizovaného zachytenia slučky

Vysoká ochrana šijacieho materiálu 

s rovnakou veľkosťou ihly 
Vysoká ochrana proti opotrebovaniu pomocou povlaku GEBEDUR® 

bezpečnosť proti chýbajúcim stehom prostredníctvom optimalizovaného zachytenia slučky 



 airbagy  popruh   autosedačky 

  čalúnený nábytok    ochranný odev 

Systémy na ochranu pred slnkom 


