
AUTOMATY SZYJĄCE firmy 

DANE TECHNICZNE GRUPA CRONOS

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

WAGA

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

CIŚNIENIE POWIETRZA

2500 mm

1700 mm

1650 mm

150 kg

220 V F+N 50-60 HZ

5-6 bar

Maszyny do szycia hiszpańskiej firmy MATIC to wysokiej jakości, 
najbardziej elastyczne rozwiązania do szycia w branży : flag, 
display-ów, banerów, namiotów, zasłon oraz systemów 
wystawienniczych. Bardzo łatwe w obsłudze, zwiększają o 100% 
wydajność oraz skracają czas produkcji. 

Zalety:
- jednorodna produkcja, idealnie płaskie szwy, bez zmarszczeń materiału,
- doskonałe urządzenia do pracy z ciężkimi, nieporęcznymi tkaninami,
- ergonomiczne stanowisko pracy dla Operatora, przystosowane do obsługi
w pozycji stojącej lub siedzącej (jako opcja w Cronos Go),

- pas transportowy zsynchronizowany z prędkością szycia( Cronos 4.0 i Basic ),
- prowadnice do różnego typu aplikacji szycia, szybka i łatwa wymiana prowadnic
- pneumatyczna regulacja naprężenia kedra płaskiego z funkcją programowania   
i zapisu w panelu PLC,

- czytnik kodów QR oraz zdalne wsparcie przez internet, Wi-Fi , LAN ( Cronos 4.0),
- oświetlenie obszaru wykonywania szwów diodami LED,
- automatyczne wykończenia szwów ( ryglowanie, cięcie nitki ),
- cyfrowy panel sterowania ( Cronos 4.0 i Basic ),
- wielkość maszyny - 4m² ( Cronos 4.0 i Basic ),
- niewielkie czynności konserwacyjne.

Oferta cenowa przygotowywana jest w oparciu o następujące  cechy: model, rodzaj aplikacji szycia, wyposażenie dodatkowe.

GRUPA CRONOS

CRONOS 4.0 CRONOS BASIC CRONOS GO

Model rozbudowany pod „Przemysł 4.0”.
Posiada m.in. puller, cięcie i podsuwanie 
kedra pod igłę, czytnik QR i łączność Wi-Fi.

Uniwersalna maszyna do szyciaw branży

reklamy wizualnej z wbudowanym pasem

transportowym.

Ekonomiczne rozwiązanie do szycia KEDRA 

z podawaniem i odcinaniem kedra.

WYBRANE APLIKACJE SZYCIA

SZYCIE RZEPA
OBSZYWANIE

KRAWĘDZI
WSZYWANIE

KEDRA PIÓRKOWEGO
WSZYWANIE

KEDRA PŁASKIEGO
WSZYWANIE TAŚMY
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CRONOS
4.0

(zautomatyzowana w Cronos 4.0)

Zdalne wsparcie przez internet, Wi-Fi, LAN 

Czytnik kodów QR




