


Prosta, przyjazna dla użytkownika obsługa
Jedną z wielu kluczowych cech wyróżniających Melco spośród 
innych maszyn jest opatentowana technologia kontroli nici 
Acti-Feed ™. Ten automatyczny system podawania nici jest 
łatwy w użyciu, w przeciwieństwie do systemów, które 
opierają się na ręcznej regulacji naprężenia nici.

Dzięki Acti-Feed ™ większość funkcji EMT16X jest 
zautomatyzowana. Od użytkownika wymagane są tylko 
podstawowe czynności, takie jak wczytanie wzoru, wybranie 
tamborka i dobór materiału.

Acti-Feed ™ i MOS zajmują się resztą! Podawanie nici i 
prędkość są monitorowane i regulowane automatycznie, 
zapewniając szybkie, precyzyjne hafty wysokiej jakości. 
Melco EMT16X to naprawdę inteligentny system!

Jeśli dopiero zaczynasz haftować, będziesz cieszyć się 
przyjaznymi dla użytkownika funkcjami maszyny i 
oprogramowania. Jeśli korzystasz ze starszego modelu 
Melco (seria XT / XTS lub EMT16), z pewnością docenisz 
fakt, że EMT16X jest kompatybilny wstecznie w wielu 
przypadkach *, więc możesz łatwo dodać go do swojej 
obecnej sieci Melco.

* Mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Zapytaj przedstawiciela
Melco o kompatybilność z obecnym systemem Melco.

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o
Melco:

• Melco ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, na
północ od Denver w Kolorado

• Posiadamy rozległą ogólnokrajową sieć wsparcia i
szkoleń.

• Zapewniamy wiodącą w branży obsługę klienta i
wsparcie.

• Łatwo dostępne części i akcesoria.

• Zapewniamy wsparcie, aby pomóc Ci w pełni
wykorzystać możliwości urządzenia i
oprogramowania.

System Modułowy
Prawie 20 lat temu Melco na nowo zdefiniowało wydajność dzięki pierwszemu 
modułowemu systemowi hafciarskiemu połączonym w sieć. Melco EMT16X to 
najnowsza generacja wydajnego systemu na świecie.
Co robi „modułowy” system haftu? Dzięki systemowi operacyjnemu Melco (MOS) kontrolujesz każdą maszynę w sieci z 
jednego komputera. Umożliwia to zarządzanie poszczególnymi maszynami, bez przerywania produkcji w całej sieci. 
Żaden inny system nie zapewnia takiego poziomu kontroli i elastyczności! 

Modułowa Sieć Hafciarska
Dzięki Melco EMT16X decydujesz, ile maszyn jest 
potrzebnych, kiedy i jak chcesz z nich korzystać. Uruchom 
tylko jedną maszynę lub wiele. Haftuj torby na trzech 
maszynach a czapki na jednej. Wykonuj różne wzory w 
tym samym czasie lub ten sam na wielu maszynach. 
Rozwijaj swoją firmę powoli, dodawaj maszyny 
pojedynczo lub kilka na raz, kiedy tylko chcesz.

System operacyjny Melco (MOS) działa jako interfejs 
sieciowy, zapewniając monitorowanie wydajności dla 
każdej maszyny. Daje to operatorowi kontrolę nad 
poszczególnymi maszynami z jednego komputera. 
Konwencjonalne maszyny wielogłowicowe nie zapewniają 
informacji zwrotnej na temat wydajności poszczególnych 
maszyn w jednym miejscu.
• Użyj MOS'a, aby wczytywać wzory, monitorować

wydajność urządzenia i zarządzać ustawieniami
maszyny.

• W razie potrzeby dodawaj lub usuwaj pojedyncze
maszyny, aby zoptymalizować produkcję haftu.

• Uruchamianie i zatrzymywanie pojedynczych maszyn
bez przerywania produkcji w całej sieci.

• Wykonuj różne wzory dla różnych produktów
jednocześnie.

• Korzystaj z zalet hafciarki jednogłowicowej i hafciarki
wielogłowicowej z jednego niesamowitego,
elastycznego systemu.
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Przeprojektowane Wolne Ramie z Nowym Systemem Obcinania

Samoostrzący się system obcinania 
jest praktycznie bezobsługowy!

Nowa „płaska” płytka ściegowa dla 
optymalnej jakości szycia.

Nowa uchylna osłonka dla 
łatwiejszego dostępu do 
bębenka.

Nowy Zabierak Nowy Stojak na Nici Nowe Ramiona Tamborków

Wydajność—Ulepszone Automatyczne 
Obcinanie Nici
Melco EMT16X zawiera nowy system automatycznego 
obcinania, który jest trwały i niezawodny. Całkowity czas 
obcinania został znacznie skrócony, co z kolei skraca 
całkowity czas wykonania wzoru. Samoostrzący się zestaw 
noży z węglików spiekanych konsekwentnie tnie nici 
poliestrowe, sztuczny jedwab, metal oraz grubą nić 
Burmilanę. Jest on praktycznie bezobsługowy.

Wydajność—Automatyczne Wiązania
Ściegi rozpoczynające i kończące mają kluczowe znaczenie 
dla jakości wykończonego haftu. Zwykle proces ten 
wymaga ręcznej edycji. Dzięki Melco EMT16X, te krytyczne 
ściegi mogą być automatycznie dodawane do projektu, 
według uznania użytkownika, poprawiając jakość i trwałość 
haftu.

Oszczędność Czasu—66% Redukcja 
Długości Obciętej Nitki
Te krótkie 6mm ogonki czyste hafty, skracając czas 
potrzebny do ręcznego wykończenia wzoru. 

Wydajność—Nowa Płytka Ściegowa
Melco przeprojektował płytkę ściegową, tworząc ją o 
większej powierzchni. Pomaga to nie tylko w tworzeniu 
wysokiej jakości haftu, ale także zmniejsza efekt 
marszczenia lub połysku na tkaninie spowodowany 
kontaktem ze stopką i płytką ściegową.

Ulepszone funkcje Melco EMT16X!
Znakomita wydajność, efektywność i jakość ściegu!
Dzięki ulepszonej dynamice ściegów w Melco cEMT16X częstotliwość „problemów z nitkami” jest zmniejszona do 
minimum. Oznacza to dłuższy czas pracy na maszynie i większy potencjał zwrotu inwestycji. Pomimo niesamowitej 
wydajności i efektywności, jakość ściegu jest wyjątkowa.

Wydajność—Nowe Ramiona Tamborków
Nowe, bardzo sztywne ramiona zapewniają płynne 
działanie i optymalną jakość ściegu.

Wydajność—Przeprojektowany stojak i 
rurki prowadzące nici
Wydłużone rurki i nowe stabilizatory szpulek nici 
zapewniają bezpieczne, płynne rozwijanie i podawanie nici. 
Nowa konstrukcja jest kompatybilna z szeroką gamą szpuli 
z nićmi.

Funkcja Przyjazna dla Użytkownika—Nowy 
Zabierak Nici (Grabber)
Operatorzy maszyn docenią tę nową funkcję ułatwiającą 
wymianę igły i nawlekanie nici. Nowy zabierak ma 
poprawiony kształt i matowe czarne wykończenie, aby 
zmniejszyć odbijanie światła, co ułatwia wymianę i 
nawlekanie igieł.

Funkcja Przyjazna dla Użytkownika—
Lepszy Dostęp do Bębenka
Gdy nadejdzie czas na zmianę szpulki, po prostu odchyl 
osłonkę w dół, aby uzyskać szybki i łatwy dostęp. Gdy 
nadejdzie czas, aby zainstalować przystawkę do 
haftowania czapki, wystarczy poluzować śrubkę palcami, 
aby zdjąć osłonkę. Nie wymaga narzędzi!

Nowe Wyposażenie Dodatkowe—
Tamborek XL  
Pożegnaj się z dużymi drewnianymi obręczami, które 
ulegają wypaczeniu i uszkodzeniom! Zaprojektowany przez 
Melco, wysokiej jakości tamborek kompozytowy umożliwia 
wykorzystanie pełnego pola haftu Melco EMT16X. Z 
pewnością spodoba się tym, którzy haftują duże wzory na 
plecach kurtki i innych dużych powierzchniach. Zawiera 
przedłużone ramiona tamborka.
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High-Tech to Standard!
Wiele z tych podstawowych i nowych technologii 
znajdziesz tylko w hafciarkach Melco.
Wymienione tutaj funkcje są podstawowym elementem platformy hafciarskiej 
Melco od 2002 roku. Niektóre funkcje, takie jak skanowanie kodów 
kreskowych, są uwzględnione tam, gdzie inne marki mogą oferować je tylko 
jako opcję za dodatkową opłatą.

Zrozumienie kontroli nici Acti-Feed ™
Podawanie nici jest kontrolowane przez opatentowany system kontroli Acti-Feed ™, automatycznie dostarczając dokładną 
ilość nici. Konwencjonalne maszyny wymagają ręcznej regulacji naprężenia nici. W Melco EMT16X wprowadź kilka 
prostych danych, takich jak rodzaj tkaniny i tamborka, a system zrobi resztę!
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Prosty interfejs na PC, Gotowy na kody kreskowe!

16 Igłowa hafciarka , jedno- lub 
wielogłowicowa

Kontrola nici Acti-Feed™

Precyzyjne pozycjonowanie laserowe

Regulowana stopka

Szybki pantograf (1500 
szwów na minutę)

Małe cylindryczne ramię do 
haftowania na czapkach i 

kieszeniach

Solidny, mobilny wózek 

Łatwe dodawanie maszyn do 
sieci hafciarskiej

Zdejmowany blat
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Klamry Melco Fast Clamp PRO
Ten wysoce regulowalny system klamer umożliwia 
haftowanie na sztywnych wyrobach i na małych obszarach, 
co wcześniej było niemożliwe. Odwiedź Melco.com, aby 
dowiedzieć się więcej!

Nowy Zestaw Tamborka XLt
Idź na całość i skorzystaj z pełnego pola do szycia, jakie 
ma do zaoferowania Melco EMT16X! Zaprojektowany przez 
Melco tamborek jest wykonany z wytrzymałych materiałów 
kompozytowych, które są odporne na wypaczanie, czego 
nie można powiedzieć o tradycyjnych tamborkach 
drewnianych.  Zestaw zawiera szerokie ramiona (nie 
pokazano tutaj).

Zestaw do Haftowania na Czapkach
Dołączony do nowych pakietów Melco EMT16X, napęd i 
zestaw obręczy pozwoli ci szybko wykonać wysokiej jakości 
hafty na czapkach. Obręcze są mocne, zaprojektowane do 
bezpiecznego trzymania czapek o różnych kształtach i 
rozmiarach. Uchwyt szerokokątny posiada zakres 270˚ i 
maksymalną wysokość 82 mm ”.

Haftuj, co chcesz!
Przyjmij zlecenie, którego inni hafciarze nie wykonają.
Oprócz produktów takich jak koszulki polo, torby na zakupy, kurtki i czapki, Melco EMT16X jest gotowy na bardziej 
unikalne lub wymagające materiały. Po połączeniu zaawansowanej technologii Melco z niesamowitymi akcesoriami, 
takimi jak popularny Melco Fast Clamp PRO, otwiera się mnóstwo możliwości. Sprawdź niektóre z poniższych akcesoriów, 
które zwiększą możliwości urządzenia.



Kupowanie w Melco - czego się spodziewać
Kupując od Melco, kupujesz bezpośrednio od producenta. 
Zacznij od pakietu z jedną głowicą lub stań się dużym 
producentem ii zbuduj wysokowydajną sieć hafciarską 
Melco EMT16X do masowej produkcji. Obecni właściciele 
hafciarek Melco mogą dodać EMT16X do swojej obecnej 
sieci *. Skontaktuj się z przedstawicielem, aby rozbudować 
swój system, w tym oprogramowanie, szkolenia i opcje 
finansowania.

Wszystkie nowe pakiety Melco EMT16X obejmują:

• 6-letnia ograniczona gwarancja
• Oprogramowanie do digitalizacji DesignShop
• System operacyjny Melco
• Sterownik Cap i 2 ramki Cap
• 6 najpopularniejszych rozmiarów obręczy
• Kable zasilające i sieciowe
• Zestaw narzędzi z olejem, smarem, kluczami
• Stojak na maszynę
• Wyjmowany blat stołu
• Zestaw startowy z gwintem, podkładem, igłami i 
innymi elementami
• Opcje finansowania

* Mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Poproś przedstawiciela 
Melco o informacje na temat zgodności ze starszymi maszynami 
Melco.

Szkolenie i wsparcie
Oferujemy szkolenia na miejscu u klienta.

Po szkoleniu możesz korzystać z pomocy technicznej. Jest 
to kluczowy element każdej inwestycji w sprzęt . Melco 
EMT16X jest niezawodną maszyną, a ludzie w Melco 
kompetentni i chętni do pomocy, a co najważniejsze, 
dyspozycyjni.

Jeśli chodzi o zakup części i akcesoriów do Twojej 
maszyny, zapewniamy Ci bezpieczeństwo! Wszystkie 
części są magazynowane i dostępne bezpośrednio z 
naszego magazynu w Radwanicach pod Wrocławiem. 

Korzyści Jakie Oferuje Melco
Każdy klient Melco ma dedykowanego przedstawiciela handlowego, który działa jako konsultant i bezpośredni punkt 
kontaktowy. Każdy klient ma również dostęp do sieci wsparcia Melco, która obejmuje szkolenia, obsługę klienta, wsparcie 
techniczne i wsparcie aplikacji.
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Oprogramowanie 
do digitalizacji 
DesignShop

Zestaw do Czapek

Wyposażenie



MELCO EMT16X KEY SPECIFICATIONS

Type/# of Heads Upper Arm-Lower Arm/1 to 30 Modular

Number of Needles 16

Maximum Tubular Frame Size (XxY) 19.7"x 16.9"  (500mm x 430mm)

Maximum Sew Field/Tubular Frame (XxY) 15.7"x16.1" (400mm x 410mm)

Wide Angle Cap Frame 14.1" x 3.25" (360mm x 82mm)

Conventional Cap Frame 5.9"x 2.75" (152mm x 70mm)

Min/Max Sew Speed Flats 300-1500 stitches per minute

Min/Max Sew Speed Caps 300-1200 stitches per minute

Stitch Length Range Dependent on Hoop Size

User Interface Melco Operating System (MOS)

Machine Configuration Up to 30 individual machines, connected by Ethernet

Self-Diagnostics Capability Retrieves relevant machine data for troubleshooting

Design Memory Dependent on hard drive, Max file size 500k

Pre-Sew Trace Laser

Needle to Garment, Garment to Hoop Position Laser Positioning System

Thread Feed Technology Patented Acti-Feed™

Thread Break Detection Upper & Lower Electronic Force Gauge Sensor

Automatic Stitch Backup Yes

Automatic Trimmer Yes

Lighting Type Cold Bright Cold bright LED

Power Supply (V) 90-260V (Single Phase, 50/60 HZ, 4A), Class I (Grounded)

Power Consumption (W) Typical: 200 Watts Max: 650 Watts

Temperature Range 15-40° C

Humidity Max 85% Relative Humidity

Installation Category (over-voltage) II

Pollution Degree 2

Motor Type(s) Servo, Stepping

Motor Capacity (kV) X and Z: 100 Watts Y: 250 Watts

Machine Construction Material Aluminum

MELCO EMT16X PHYSICAL SPECIFICATIONS

With Cart

Width 28.5" (724mm)

Height 65.7" (1669mm -3mm) damper compression

Depth 30.7" (779mm) front caster w/ brake extended

Weight 210.5 lbs (95.5kg)

Without Cart

Width 28.5"  (724mm)

Height 37.48" (952mm) (-3mm damper compression, thread tubes 
70mm extended) 

Depth 29.2" (741mm)

Weight 164.5lbs (74.6kg)

Melco technology is protected by – but not limited to – the following patents: Pat. US 4,955,305; Pat. US 5,603,462; Pat. US 5,832,853; Pat. US 6,445,970 B1; Pat. US 6,823,807; Pat. EP 0 666 351 
B1; CH 693569 A5; Pat. US 6,736,077 B2; Pat. US 6,732,668 B2; Pat. US 6,729,255; Pat. US D474,785 S; Pat. US 6,871,605; more patents pending.




