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Instalação da lançadeira rotativa

Para desfrutar das caracteristicas de qualidade de seu nova lançadeira CERLIANI e obter
um funcionamento otimo, instale o garfo do seguinte modo:
Coloque a lançadeira sobre o
eixo, gire o volante ate que a
agulha foque no ponto morto
inferior (PMI). Se a barra da
agulha tem marca de regulagem
do
tempo
(duas
marcas)
verifique para assegurar-se que
sua
linha
superior
esta
exatamente alinhada como nivel
do plano N (Fig. 1A). Se nao
coincidem, ajuste a barra com
exatidao gire o volante ate que a
linha inferior das marcas de
regulagem do tempo se encontre
exatamente no nivel do plano N
(Fig. 2A). Se a barra da agulha
nao tem as marcas de regulagem
do tempo, use o calibrador apropriado para o modelo especifico da maquina de coser
Coloque o calibrador com a lamina na posição e fixe a bracadeira no plano M fixando-a (Fig. 1B).
Tire a lamina, gire o volante ate que a bracadeira encoste
no plano M (Fig. 2B).
Com a maquina nesta posição gire a lançadeira sobre o
eixo ate que a ponta do mesmo coincida exatamente
como linha central da agulha. Aperte levemente os
parafusos de fixação da lançadeira no eixo da maquina.
Quando nesta posição suba ou abaixe a barra da agulha
(no caso B tire a bracadeira) ate que a tenha uma
distancia de 0,5 a1,5 mm entre a ponta da lançadeira e a
borda superior do olho da agulha (Fig. 3). Agora aperte a
barra da agulha nesta posição.
A lançadeira agora deve fixar-se em sua posição
transversal.
A ponta da lançadeira, ao passar a agulha, deve fixar-se
de modo que tenha um espaco entre eles de 0,05 a 0,10
mm (Fig. 4).
Se colamos um protetor para a ponta da lançadeira, este deve ajustar-se de modo que se a agulha e
desviada ate a ponta da lançadeira, este limitara a agulha e em consequencia evitara que a agulha
estrague a ponta da lançadeira ou quebre a agulha.
Por ultimo aperte bem os parafusos de fixação da lançadeira.
Seu lançadeira CERLIANI esta agora pronto para oferecer seus melhores trabalhos, facilitando uma
duradoura e uniforme operação com a mais alta precisao disponivel nos pontos.

Possiveis valores de sincronização do tempo
Dependendo das condicoes de costura, e possivel adiantar ou atrasar a sincronização do tempo em
conformidade com os valores da tabela que apresentamos abaixo.

Lançadeira
Tipo
Lançadeira
rotativa
Lançadeira rotativa
de grande
capacidade
Lançadeira rotativa
vertical
Lançadeira
vertical de
Grande capacidade
Tipo

Tipos de materiais para costura
Fino
Camisas/roupa
interior

Medio
Trajes x vestidos

Medio/pesado
jeans/trajes
mecanicos

Pesado
mecanicos e peles

1.6-1.8 mm
(0.06304-0.07092 “)

1.8-2 mm
(0.07092-0.07880 “)

2.0 mm
(0.07880 “)

2.2 mm
(0.08668 “)

1.8-2 mm
(0.07092-0.07880 “)

2.0 mm
(0.07880 “)

2-2.2 mm
(0.08668 “)

2.2 mm
(0.08668 “)

1.8-2 mm
(0.07092-0.07880 “ )

2.0 mm
(0.07880 “)

2-2.2 mm
(0.08668 “)

2.2 mm
(0.08668 “)

-

2.0 mm
(0.07880 “)

2-2.2 mm
(0.08668 “)

2.4 mm
(0.09456 “)

2.2-2.4 mm
(0.08668-0.09456 “)

2.4 mm
(0.09456 “)

2.4 mm
(0.0945 “)

