
 KALIN İPLİKLER İÇİN ÇAĞANOZ 
  

Belki el dikim havası vermek için, belki de dikiş tasarımını fonksiyonel dikiş stilinden dekoratif hale getirmek veya dikişlere daha güçlü görünüm katmak için de 
olabir, son yıllarda moda sectöründe oluşturulan moda akımı ise daha kalın ipliklerin kullanımıdır.  Özellikle deri  üzerinde dikiş, mobilya kaplama  ve araç 
koltuk dikişlerinde üreticilerin 1mm den daha kalın iplik kullanımı taleb etmesidir.  

Tabi ki sadece ipliği değiştirerek standart dikiş makinesi kullanımı böyle kalın iplikler ile mümkün değildir. Makineye ve kullanılacak ipliğe göre bir kaç işlem 
gerekmektedir.  

İhtiyaçlara dorultunda iğne ve çağanoz değişmesi gerekir ama çoğu zaman horoz ve plaka da değişmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda makinenin kafa 
bölümü ağır modifikasyondan geçmesi gerekir ve bu işlemi sadece makinelere detaylı işlem yapan atöyleler tarafından yapılabilir. Ancak, her durumnda kalın 
iplik için tasarlanmış çağanoz gerekmektedir.   

Bu sebepten dolayı  firması çoğu durumlarda eksik olanları geliştirmektedir.   

Yılların tecrubesinden dolayı ve üreticler, kullanıcılar ve üst düzey firmalar ile işbirliklerin sayesinde kalın iplikler için olan çağanozungereken  çok modifikasyon 

detayları ve özellikler  tarafından geliştirilmiş .  

Kalın iplikler için olan çağanozların modifikasyonları iğne koruyucusunun seklinden, mekik ucundan, boyutlar dan ve ipliklerin geçme bölümlerinden ve diğer 
parçalar bile arasında değişiklikler olabilir. Bazı durumlarda iplik rehberinde iplik rehberi iplik halka açıcısının dışındadır.  

Aşağıda   fimasının geliştirme uyguladığı bazı kalın iplik versiyonları,  tabiki değiş tokuş derek kullaınlabilirler: 

STANDART ÇAĞANOZ TARAFINDAN 
TASARLANAN KALIN İPLİK ÇAĞAN  

 

 
 

 

 



 

 KALIN İPLİK İÇİN ÇAĞANOZ 
  

Çoğu farklar çıplak göz ile fark edilemez ve çoğu farklar  yıllara dayanan tecrubesi ile geliştirmelerdir. 

Aşağıda   kalın iplik için geliştirdiği çağanozların örnekleri ve tabiki tamamen değişlilerdir 

DİKİŞ 
MAKİNE 

MARKASI 
DİKİŞ MAKİNE SINIFI 

MAKİNENİN ÜZERİNDEKİ 
ÇAĞANOZ  TARAFINDAN 

GELİŞTİRİLEN KALIN 
İPKİK İÇİN CAĞANOZ 

Orijinal 
Numarası  

Numarası 
Dürkopp Adler 167, 168, 267, 268 0167 001814 130.08.240 130.08.690R 
Dürkopp Adler 167, 168, 267, 268 0268 151814 130.22.000 130.22.052R 
Dürkopp Adler 268FA, 268-FAP-273-1, 268-FAP-73-1 0268 151834 130.22.010 130.22.049R 
Dürkopp Adler 169, 269 0269 151814 130.08.662 130.08.801R 
Dürkopp Adler 467, 767 0467 150094 130.13.251 130.13.386 
Dürkopp Adler 467, 767  Göbekli Sistem 130.13.294 130.13.306 
Dürkopp Adler 867-190020, 867-190322, 867-290122, 867-290322, 887-160020, 887-160122, 888 0667 155604 130.13.350 130.13.370 

Dürkopp Adler 867-190040, 867-290040-70, 867-290142, 867-290342, 867-290342-70,  
887-160142 0667 155634 130.13.550 130.13.582 

Juki LU-2210, LU-2260 107-22551 130.13.251 130.13.386 
Juki PLC-1660L, PLC-1760L 230-28053 130.22.000 130.22.052R 
Juki PLC-1660L, PLC-1760L 230-28053 130.08.240R 130.08.690R 

Mitsubishi LT2-250-A/B, LT2-2220-BOB, LT2-2250-A1T, LT2-2250-B1T, PLY-7191, PLY-7203, MN62E0120 w/o Cap 130.19.030 130.19.065R 
Pfaff 340, 341-6A, 341-6B, 345-H3, 345-6 91-014 192-91 130.08.560 130.08.912 
Pfaff 1245 91-140 539-91 130.08.280 130.08.294 
Pfaff 2545, 2546, 2595, 2596 91-501 017-91 130.13.350 130.13.370 
Pfaff 2545, 2546 91-501 015-91 130.13.550 130.13.582 

Seiko LHPW-8B-1, LHPW-28BL, LHPWN-8B-1-SF-LP 14119 W/Cap; 
14175 W/Cap 130.08.904 130.08.919 

Seiko LPW-6, LPW-6B, LPW-7, LPW-7B, LPW-8, LPW-8B, PW-6-1, PW-6B-1 12032 130.11.075 130.11.205 
İlgili çağanoz ile ilgili katalog da alternatif var olmasını kontrol etmek için kullanıcı WWW.CERLIANI.IT, sitesindeki data sayfalarında numarasını olup 
olmadığını kontrol edilebilir. Bunu benzer ürünlerde ("Similar products") HEAVY MATERIAL (KALIN KUMAŞ) veya 1mm DEN KALIN İPLİKLER İÇİN  
gibi başlıkların altına bakılabilir. 
Ayrıca satış departmanımızla irtibata geçmeye çekinmeyin.  

’nin filosofisinin her uygulama için tek bir çağanozun olmaması ancak her uygulama için en iyi çağanoz gerektiği dir. Bu sebepten dolayı  

 kataloğun çok geniş alan kapsayarak  firma her müşterinin problem için en iyi çözümü bulmak ve müşterilerinin tek bir çağanoza bağlı 
kalmalarını yerine kendi ihtiyaçlarına en iyi cevap veren çağanozu buldurmaktır ve müşterilerine terzi gibi müşterisine üretmektedir. Esneklik  

dfirmasını en güçlü noktalarından biri olup müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel çağnozlar sunmaktadır.  

Ayrıca Mekik veya Göbekli  tam devirli dikey çağanoz durumlarında,  her iki sistemide gerçekleştirerek müşterilerine kendi çalışma sistemine 
uyum sağlama seçeneğini sunmuştur. 

 

http://www.cerliani.it/

