BR121

AGULHAS
Alta Qualidade Alemã
para máquinas de bordar
O sistema de agulhas DB x K5
– para alta segurança funcional

BR126
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O sistema de agulhas DB x K5 foi projetado especialmente para
a utilização em máquinas de alto desempenho com o objetivo de
reduzir os pontos falsos e a quebra da linha.

As características especiais:
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1. O
 revestimento GEBEDUR® oferece à agulha a máxima proteção contra
desgastes.

BR125

Agulhas para tecido
sarja, malhas,
uniformes e bonés

Agulhas para bonés,
lantejolas e efeitos 3D

DBxK5, Ponta RG

DBxK5KK, Ponta RG

Agulha de revestimento cromado
com ponta ligeiramente boleada
Tamanhos: 60 · 70 · 75 · 80 · 90

A agulha para aplicações especiais DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®

Agulhas para
bordados com linhas
metálicas em sarjas,
malhas e uniformes

Agulha de revestimento cromado
com ponta ligeiramente boleada
Tamanhos: 75 · 90

DBxK5SAN1, Ponta RG

BR122

2. O
 corpo reforçado aumenta a estabilidade da agulha. Com isso são
reduzidos os desvios e quebra.

Agulha de nitreto de titânio com ponta
ligeiramente boleada (com altíssima
resistência). Também direcionado para
materiais densos como bonés e couros)

A agulha para aplicações especiais DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR® oferece, devido às suas propriedades,
Caixa
3. O
 novo design da cava leva a uma melhor captura do laço e reduz,
diversas vantagens em relação ao100
modelo
padrão. Ela é especialmente adequada para bordar produtos
UN
assim, a quantidade de pontos falsos e quebra de agulhas; além disso, a
densos como bonés ou couro.
lançadeira é protegida.
4. A
 geometria otimizada entre o olho e a cava melhora também a captura
do laço e reduz ainda mais a quantidade de pontos falsos.
5. O
 olho maior simplifica a passagem da linha e possibilita à linha de bordar
uma passagem suave através do olho da agulha.

Caixa
10 UN
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COMPARAÇÃO ENTRE AGULHAS

As características especiais:

Bordados 3D

Para obter o efeito 3D, usar o material de
espuma BR113, disponível em várias cores,
fixado na base do bordado.
Isto leva a uma fricção maior na agulha e nas
linhas.
Além disso, na área do design do bordado existem, frequentemente, costuras transversais
onde as forças de inserção das linhas variam
enormemente.

Tamanho: 80
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Caixa
10 UN

2. Adequação do programa de bordadod (tem
grande influência na qualidade).
3. Quanto mais fina a letra, mais fina a linha
de bordar.
4. Espessura da agulha: Nm 60.

DB x K5 SAN® 1
GEBEDUR®

DB x K5 KK

Padrão

Padrão

Curto

Revestimento

Cromado

Nitreto de titânio

Cromado

Área de
aplicação

Agulha padrão para todas
as aplicações comuns

Agulha com altíssima
estabilidade e resistência
ao desgaste, aplicação
universal

Agulhas para máquinas

As áreas de
aplicação:para
Agulhas

1. O corpo reforçado aumenta a estabilidade da agulha.
Com isso são reduzidos os desvios e quebra.
Bordados finos
Bordados com linhas metálicas
2. O novo design da cava leva a uma melhor captura do
laço e reduz, assim, a quantidade de pontos falsos
e quebra de agulhas; além disso, a lançadeira é
protegida.
3. A geometria otimizada entre o olho e a cava melhora
também a captura do laço e reduz ainda mais a
quantidade de pontos falsos.
4. O olho maior simplifica a passagem da linha e
possibilita à linha de bordar uma passagem suave
A qualidade dos bordados finos depende de
através do olho da agulha.Se as linhas metálicas forem utilizadas, a
espessura da agulha deve ser selecionada,
diversos fatores:
forma que
a linha a
deslize
5. O do
revestimento
GEBEDUR®deoferece
à agulha
máxi-suavemente pelo
1. Quanto mais fina a base
bordado, melhor
olho da agulha, caso contrário, a linha pode
o seu resultado. Letrasma
finasproteção
(≤ 5 mm) em
arcontra desgastes.
“franzir”.
tigos de malha são difíceis ou praticamente
impossível de bordar.

DB x K5
Padrão

emblemas, apliques,
• DB x K5: peles,
aplicação universal
couro e sintéticos
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1
Comprimento
do cabo
Tipo de ponta

Além disso, a qualidade do programa de bordado (software Wilcom Decolite) é de grande
importância.

Agulhas para t-shirts,
polos, camisas e
tecidos delicados

A densidade do bordado não deve ser alta
demais, para evitar que as linhas metálicas não
2
se danifiquem entre si na formação do ponto.

5. Tipo da ponta: FFG.
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SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

Utilização da agulha BR125, tamanho 75 ou
90, dependendo da espessura do têxtil.

Utilização da agulha BR125, tamanho 75 ou
90, dependendo da espessura do têxtil.

Utilização da agulha BR126, tamanho 80, e
linha metálica BR301.

• DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®: aplicação universal,
DBxK5, Ponta R
destinada a materiais densos como bonés
Agulha de revestimento cromado
ou couro.com ponta redonda normal
• DB x K5 KK:
para máquinas
Tamanhos:
60 · 75 Pfaff
· 90 KSM, bonés, bordados com lantejoulas e efeitos 3-D
• DB x K5 SS: para bordados com lantejoulas
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aplicações, como bordados
em 3D.

DBxK5, Ponta FFG
Agulha de revestimento
cromado
Comparação
entre os sistemas de agulhas
DB x K5 e DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®
com bola
assim como DB x K5 KK
Tamanhos: 60 · 75 · 80
· 90
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