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A4E 
MÁQUINA DE PONTO PRESO COM AJUSTE ELECTRÓNICO DO 

COMPRIMENTO DO PONTO
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二Introdução
A4E NOVA máquina de ponto preso com comprimento de ponto electrónico. JACK 
permanece fiel ao seu ADN com instruções faladas. Como novo o A4E inclui um desenho
com um único eixo, chave de reset, equipado com regulador electrónico de pontos que 
melhora a precisão do ponto e a qualidade do ponto reverso, e permite diferentes padrões
de pontos. É adequado para coser camisas, fatos, casacos de penas, etc.

Parâmetros A4E
Velocidade máxima（rpm） 5000

Comprimento dos pontos（mm） 5

Altura do calcador（mm） 13（alavanca de 
joelho）

Tipo de agulha DBx1 14#

Espaço de trabalho（mm） 265x130

Volume（mm） 645x248x550

Peso（kg） 40/46
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二Parâmetros técnicos

Observaciones：
Aparador de fio automático, remate automático invertido, elevação automática do 
calcador e tensão do fio: equipado como "standard" ；
2、La a velocidade de fábrica é de 4000 ppm，el a melhor gama de velocidades 
situa-se entre 3500 ppm e 4000 ppm.

Modelo Agulha Fios
Comprimento

dos pontos
(mm)

Altura do 
calcador 

(mm)

Velocidade
máxima 
(ppm)

Tecido
fino/médio

Tecido
espesso

Volume
（mm）

Peso
（kg）

A4E DB×1 11-18# 2 5 5-13 5000 √ 645×248×550 40/46

A4E-H DP×5 18-21# 2 5 5-13 3500 √ 645×248×550 40/46

A4E-7 DB×1 11-18# 2 7 5-13 3500 √ 645×248×550 40/46

A4E-H-7 DP×5 18-21# 2 7 5-13 3500 √ 645×248×550 40/46
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二Introdução

Adequado para vestuário de gama alta e média, como camisas, fatos, calças de 
fato, casacos para baixo...

camisas fatos calças casacos de penas
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三 Vantagens
No. Resumo Ponto principal Vantagens do 

produto Argumentos de venda

1

Comprimento
dos pontos

estável e 
conveniente

Altamente preciso e estável
Motor passo-a-passo

que controla o 
comprimento dos 

pontos

Utilizar o motor passo-a-passo para controlar o comprimento dos 
pontos, com uma precisão de 0,1 mm. Também pode definir uma
palavra-passe para bloquear o ponto.

Diferentes padrões de costura Dependendo das suas necessidades, escolha um padrão de costura 
diferente e edite o ponto.

Leilão silencioso Dispositivo de controlo dos pontos do motor passo-a-passo
silencioso

2 Fácil de usar

Orientação por voz, fácil de 
usar Guiado por voz Instruções faladas para cada operação.

Botão de reset Reinício Restaurar facilmente as configurações de fábrica.

3 ADN Jack

Motor instalado num único
eixo. Estabilidade Costura estável, maior durabilidade, menos ruído.

Operação fácil e segura

Alavanca de ponto
invertido no lado

esquerdo, botão de 
remate

A alavanca do ponto invertido está na posição esquerda, fácil de 
manusear.

Desenho integrado fácil de 
usar

Iluminação LED e 
porta USB

A porta USB pode ser utilizada para carregar o telemóvel, ventilar e 
actualizar o software. A luz LED permite uma melhor experiência de 
costura.

Dissipação de calor Ventilador Permite a entrada de ar para baixar a temperatura do motor e do 
painel de controlo, prolongando a sua vida útil.

Simples e elegante Capa traseira única Mantém a área limpa e desobstruída, evitando possíveis contactos
durante a operação.
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三 Comprimento do ponto de alta precisão, 
sobreposição perfeita do ponto. 
Costura de alta precisão: Com controlo do motor passo-a-passo, o comprimento dos 
pontos é preciso até 0,1 mm e não é excedido.
Função de bloqueio do comprimento dos pontos: bloqueia o comprimento dos 
pontos, ajustando os parâmetros.
Pontos de sobreposição: qualquer comprimento de ponto pode ser alcançado.

2mm 3mm 4mm 5mm

Precisão de 
0,1mm
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三 Diferentes padrões de

Consoante as suas necessidades, o cliente pode editar diferentes padrões de 
pontos.
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三 Comprimento do ponto passo-a-passo, 
ponto silencioso

Dispositivo de aparagem com motor passo-a-passo muito silencioso 
proporciona um ambiente de trabalho silencioso e confortável.

0

50

100

otras maquinas A4E

80dB

20dB
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三 Fim curto do fio, sem necessidade de aparar
 Não há necessidade de cortar os fios no fim da costura, poupando tempo e custo.

Outra marcaA4E

√ ╳
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三 Terminar com ponto condensado
 Acabamento final condensado automático: Alguns pontos condensados no final do 

ponto de serapilheira mantêm a beleza da costura e impedem que as peças de 

vestuário se desmanchem.

Ponto de 
condensaçã

o final

Costura 
normal
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三 Instruções faladas, fáceis de aprender e de 
usar
 Orientação por voz: Instruções de voz para cada função, facilitando ao cliente a 

sua utilização.
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三Fácil de usar - botão reset

Restaurar facilmente as configurações de fábrica com o botão Reset
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三 Desenho de eixo completo, estável e silencioso

 Reduz o torque da máquina, permite um funcionamento mais estável, facilidade de 

costura e maior durabilidade.

一Desenho de um eixo

一Desenho de ligação de dois eixos
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三USB一LED
 Porta USB: pode ser utilizada para carregar o telemóvel, ligar um ventilador, etc. e 

actualizar o software.

 LED ： Luz LED brilhante, para lhe proporcionar uma melhor experiência de costura
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三Dissipador de calor
 Ventilador： Melhora a entrada de ar, baixa a temperatura do motor e do 

painel de controlo, torna a máquina mais estável, e evita o 
sobreaquecimento das placas.
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三Limpo e claro
 Capa trasera： Cobertura traseira, acabaram-se os fios sujos, manter a 

máquina limpa e desobstruída
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Opcional（A4E-H-7）

• A velocidade é de 3500 ppm, comprimento de ponto 7mm, adequado para 
não-tecidos, têxteis domésticos, cortinas, etc.

TNT Têxteis de Lar Cortinas
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