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ціна

роздріб

Побутова 1-ноголовочна 10-ти голкова вишивальна машина з можливістю вишивки на 

кепках. Площа вишивки макс. 310 х 210 мм,  220° кут повороту при вишивці на кепках, 

датчик обриву нитки, 7-дюймовий кольоровий сенсорний LCD дисплей, намотчик шпульок, 

прямій сервопривід, переміщенння пялец кроковими двигунами, LED підсвітка, сервомотор 

80Вт. Швикість макс. 1000 об/хв. В комплекті 4 види пялець, пристрій для вишивки на 

кепках.

$5 500

1-но головочна 15-тиголкова вишивальна машина з можливістю вишивки на кепках. 

Площа вишивки макс. 500 х 350 мм,  270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик 

обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (4 дюймовый кольоровий LCD 

дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами 

кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор- 220Вт, 0,15КВт. Швидкість 

макс. 1200 ст/мин.    К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт. 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, 

квадратні 29 х 29 см - 2 шт, овальні 50 х 35 см - 1 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, 

бордюрна рама 50 х 35 см - 1 шт.

$7 500

 те ж, що RCM-1501PT, 7 дюймова сенсорна панель керування з розширеними 

можливостями
$7 750

 те ж, що RCM-1501PT, 8 дюймова сенсорна панель керування з розширеними 

можливостями, 20-голкова
$7 950

1-но головочна 15-тиголкова вишивальная машина з можливістю вишивки на кепках. 

Площа вишивки макс. 800 х 480 мм,  270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик 

обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (4 дюймовый кольоровий LCD 

дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами 

кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор- 220Вт, 0,15КВт. Швидкість макс. 

1200 ст/хв.    К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт. 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, квадратні 

29 х 29 см - 2 шт, овальні 54 х 35 см - 1 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, бордюрна рама 

80 х 50 см - 1 шт.

$8 500

те ж, що і RCM-1501TC-7S, верхнє кріплення пантографа. 12-голкова $7 800

те ж, що і RCM-1501TC-7S, верхнє кріплення пантографа. 20-голкова. $8 200

2-головочна 15-ти голкова вишивальна машина челночного стежказ можливістю 

вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 х 340 мм,  270 кут повороту при вишивці на 

кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (7 дюймовый 

цветной LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення 

рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1200 

ст/хв.    К-т пялец: круглі 9 см - 4 шт, 12 см - 4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратніе 29 х 

29 см - 4 шт, овальні 50 х 35 см - 4 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, Стіл з рамою 

1200*350. 

$11 500

2-головочна 20-ти голкова вишивальна машина челночного стежказ можливістю 

вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 х 340 мм,  270 кут повороту при вишивці на 

кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (8 дюймовый 

цветной LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення 

рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1200 

ст/хв.    К-т пялец: круглі 9 см - 4 шт, 12 см - 4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратніе 29 х 

29 см - 4 шт, овальні 50 х 35 см - 4 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, Стіл з рамою 

1200*350.

$11 950

4-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина челночного стежказ можливістю 

вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 400 х 450 мм кожна голова, в рамі 1600 х 450 

мм,  270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в 

шпульці, пульт керування 10 дюймовий кольоровий сенсорний LCD дисплей з 

розширеними можливостями, намотчик шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 

ст/хв.    К-т пялец на кожну голову: круглі 9 см - 4 шт, 12 см -4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, 

квадратні 30 х 30 см - 4 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, бордюрна рама - 1 шт. память 20 

млн стібків

$21 000

6-ти головочна. Площа вишивки макс. в рамі 2400 х 450 мм, + те ж, что СНТ2-1204 $24 500

8-ми головочна. Площа вишивки макс. в рамі 3200 х 450 мм, + те ж, что СНТ2-1204 $28 700

 MT-1201TC-7S

  MT-1502TC-7S

RCM-1501TC-7S

Електронні одноголові вишивальні машини RiCOMA

NEW! RCM-2001TC-8S

RCM-1501PT

EM-1010

NEW!  MT-2002TC-8S

Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з рукавною платформою, пантограф з 

верхнім кріпленням, з можливістю вишивки на кепках і готових виробах з 10-ти дюймовою 

сенсорною панелью  керування з розширеними можливостями 

SWD-1501TC-8S

CHT2-1204

CHT2-1208

NEW! MT-2001TC-8S

CHT2-1206



2-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина челночного стежказ можливістю 

вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 450 х 450 мм кожна голова, в рамі 900 х 450 мм,  

270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, 

пульт керування 10 дюймовий кольоровий сенсорний LCD дисплей з розширеними 

можливостями, намотчик шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв.    К-т 

пялец на кожну голову: круглі 9 см - 4 шт, 12 см -4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратні 

30 х 30 см - 4 шт, пяльця для бейсболок - 2 шт, бордюрна рама - 1 шт. память 20 млн 

стібків

$12 500

4-х головочна. Площа вишивки макс. в рамі 1800 х 450 мм, + те ж, що СHT-1202 $20 000

6-ти головочна. Площа вишивки макс. в рамі 2700 х 450 мм, + те ж, що СHT-1202 $23 500

8+ми головочна. Площа вишивки макс. в рамі 3600 х 450 мм, + те ж, що СHT-1202 $27 500

4-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина . Площа вишивки макс. 400 х 680 мм 

кожна голова, в рамі 1600 х 680 мм, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт 

керування 8 дюймовий кольоровий дисплей з розширеними можливостями, намотчик 

шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв.    

$18 000

6-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 2400 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $21 500

8-ми головочна Площа вишивки макс. в раме 3200 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $23 500

10-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 4000 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $26 500

12-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 4800 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $29 900

4-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина . Площа вишивки макс. 400 х 680 мм 

кожна голова, в рамі 1600 х 680 мм, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт 

керування 8 дюймовий кольоровий дисплей з розширеними можливостями, намотчик 

шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв.    

$16 200

6-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 2400 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $20 000

8-ми головочна Площа вишивки макс. в раме 3200 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $22 000

10-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 4000 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $25 000

12-ти головочна Площа вишивки макс. в раме 4800 х 680 мм, + те ж, що FHS-1204 $27 900

FHS-1204

CHT-1208

 Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з плоскою платформою з 8-ми дюймовою панеллю 

керування

FHT-1204

FHT-1206

FHT-1208

FHS-1208

FHS-1210

 Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з плоскою платформою з 8-ми дюймовою панеллю 

керування, ALL SERVO

FHS-1206

CHT-1202

Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з рукавною платформою, пантограф з 

нижнім кріпленням, з можливістю вишивки на кепках і готових виробах з 10-ти дюймовою 

сенсорною панелью  керування з розширеними можливостями 

CHT-1204

CHT-1206

FHS-1212

FHT-1210

FHT-1212



$1 200

$450

$1 450

$1 350

$550

$425

$650

$1 400

$3 500

$575

$225 на 

машину + 

$470 на 

каждую 

голову

$10

$300

$300

$350

Існує можливість замовити багатоголові машини з відстанню між головами 500мм, машини з плоскою платформою з полем вишивки 

до 1200мм по осі Y, машини с функцією вышивки махрою, лазером для апликації, тамбурним стібком.

Пристрій для вишивки паєтками для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)

Пристрій для вишивки шнуром для багатоголової машини (монтується на машину на заводі) на кожну голову

Пристрій для вишивки паєтками для багатоголової машини (монтується на машину на заводі)

Пристрій для прорізки "боринг"

Комплект рамок 8 в 1 для 1-голової машины

Станина для машини EM1010

При покупці машини без пристрою для вишивки на кепках ціна зменшується на 150 доларів на кожну голову

Існує можливість замовити багатоголові 15-ти голкові машини.

Комплект рамок 8 в 1 для багатоголової машины на кожну голову

Пристрій для вишивки шнуром для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)

Додаткові аксесуари

Пристрій для вишивки подвійними паєтками для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)

Пристрій для вишивки двома подвійними паєтками (4 кольори) для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)

Камера точного позиціонування з програмним забезпеченням

Бордюрна рама 1200 х 350 мм. (EW-4814)

Robot Frame Ricoma пневматичний 

Бордюрна рама 1200 х 500 мм. (EW-4820) к мод. SWD

Robot Frame Ricoma механічний типу


