VANTAGENS
COMPARATIVAS

Escolher a marca Happy?
Conheça detalhes relevantes
sobre as soluções Happy para
bordado.

12 Vantagens comparativas Happy
Os modelos Happy de 1 cabeça oferecem importantes vantagens competitivas, tanto frente a
outros modelos industriais (como Tajima e Barudan), como frente a modelos profissionais (como a
linha PR da Brother). Aqui serão destacadas algumas delas.

Painel em Português (do Brasil)
A tradução ao português foi feita pela Pax,
procurando utilizar os termos comuns no Brasil, e não
em Portugal.
Isto facilita a vida de muitos operadores brasileiros,
que não dominam outros idiomas.

Fácil operação do painel Touchscreen
A concepção do software foi muito bem feita, baseada
em ícones, de forma que o aprendizado da operação
é bastante intuitivo.

Tutoriais Animados
No site da Pax também existem Tutoriais Animados
que detalham as funções mais relevantes, permitindo
conhecer a operação antes mesmo de dispor da
máquina.
Existem tutoriais tanto para ensinar a operação da
máquina, como para facilitar a realização de tarefas
mais complexas, como o bordado de toalhas de
mesa.
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Botões customizáveis
Quais são as funções que cada usuário mais
utiliza? Como isto pode variar conforme o perfil da
empresa, o painel permite colocar atalhos para 6
funções preferidas.

Construção robusta
Mesmo as máquinas de menor porte (HCH e HCS2) tem estrutura fundida, e rolamentada, com excelente
acabamento construtivo. A caixa destes modelos pesa 60Kg, peso muito superior a modelos ditos profissionais.

Uma vantagem indireta da estrutura robusta é a redução de vibrações. As fotos abaixo ilustram o modelo HCH
sem sua carenagem.

Atualizações de software gratuitas
Os modelos Happy atualmente produzidos recebem
frequentes novas versões de software, que pode ser
instalada com facilidade. Assim, a máquina segue
sendo atualizada com novidades mesmo depois de
adquirida. Imagem lateral.
A mais recente versão 2.11 introduziu a possibilidade
de ajustar parâmetros dos próximos bordados,
enquanto a máquina está bordando, como mostrado
na imagem abaixo.
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Linhagem e escala de produção reduzem preço
Ao desenvolver a geração atual de máquinas Happy, naturalmente a empresa baseou os novos modelos, nos
modelos muito bem sucedidos anteriores.
A linha HCS sempre se destacou por ser compacta e robusta. Foi muito vendida no mundo inteiro. Nesta linha
HCS, a empresa optou por desenvolver a sua natural sucessora, a HCS2, acompanhada de um novo modelo
mais econômico (HCH) que compartilha a grande maioria das peças.
Com isto, e com a ampliação da escala deste modelo, foi possível acessar a uma nova faixa de preços, antes
impraticáveis para modelos industriais. Assim um mercado mais amplo foi alcançado.

Fabricação 100% japonesa
A fábrica da Happy Japan fica em Yamagata, e todos os modelos de bordadeiras são produzidos ali. Isto é
importante para a manter uma alta qualidade em todos os modelos fabricados.
Vale considerar que a Happy não produz apenas modelos de uma cabeça compactos. Tem elevada tecnologia
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no segmento permitindo
produzir modelos de até
12 cabeças, ou máquinas
com campos de trabalho
extremamente amplos.
Nem todos os fabricantes tem
este expertise.
As fotografias anexas mostram
vistas da fábrica, e peças
bordadas em modelos de
campo extendido.
Em resumo, uma empresa
com toda esta tecnologia, com
certeza pode fabricar excelentes
máquinas de 1 cabeça
compactas.
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Software para comunicação USB e Rede Local gratuito
Os softwares Happy Link e Happy LAN acompanham todos os modelos Happy. Vale conferir seus recursos no
site da Pax, na página de Tutoriais Animados.
Além disto permite preparar no PC o bordado a ser
transmitido, já com sua sequência de agulhas.
Com o Happy Link é possível conectar uma máquina a
cada porta USB de seu computador.
Em função disto, na lateral do painel Touchscreen
se encontram duas portas, uma USB e uma de rede
local.

Além disso permite fazer uma preparação
prévia do bordado, ajustando medidas,
ângulo de giro, espelhamento, etc.

Bastidor de Bonés borda de “orelha a orelha”
Esta é uma grande vantagem dos modelos Happy
frente as máquinas ditas profissionais. O bastidor de
bonés (opcional)
No blog de novidades da Pax existe um vídeo
demonstrando a instalação e operação deste bastidor.
O mesmo bastidor utilizado na máquina de 12 agulhas
(HCS2) é usado na máquina de 7 agulhas (HCH)
Este é um dos muitos vídeos existentes no YouTube
produzidos pela Texmac americana, maior distribuidor
de Happy no mundo. Vale explorar.
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Tracing Inteligente - Facilita encaixes precisos
O laser vermelho para facilitar o posicionamento do bordado é standard nos modelos Happy Japan
comercializados no Brasil, e é comum em modelos de outros fabricantes também.
No entanto, existem 2 diferenças importantes na Happy que auxiliam na obtenção de resultados mais precisos:

 Formato poligonal do contorno - No lugar de um
tradicional retângulo, um polígono representa
com mais detalhe os limites do bordado durante
sua verificação (tracing).

 Interrupção do tracing e ajuste nos pontos de
interesse - Se o problema é o encaixe preciso com
um determinado limite do bordado, é possivel
interromper o tracing ali, e fazer um ajuste preciso.
Para melhor entendimento, vale assistir ao vídeo
disponível no Blog de Novidades Pax (http://
paxblogpublico.blogspot.com.br/2015/08/novo-videoencaixando-bordados-com.html).
Abaixo temos um exemplo onde o bordado A e o bordado B
precisam encaixar perfeitamente. Com o tracing inteligente, e o
resultado obtido.
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Usuários com senha para operar bordadeiras
Toda Happy permite a criação de usuários (até 250), cada
um com sua respectiva senha. Além do Administrador.
Desta forma somente os operadores autorizados pelo
proprietário da máquina irão bordar.
Com a ajuda dos relatórios é possivel inclusive saber quem é mais produtivo, quem bordou determinada tarefa
(no caso de um elogio ou uma crítica, por exemplo).

Relatórios de produção por usuário ou total
Com a Happy é possível criar login e senha para
cada usuário, e assim dispor da informação de
quantos e quais bordados foram realizados.
No exemplo ao lado temos um
relatório de todos os bordados
realizados. Este pode ser
exportado para um arquivo CSV,
legível em Excel para posterior
tratamento.

Relatórios de quebras de linha
Os modelos Happy armazenam automaticamente as últimas 30 vezes em que cada bordado rompeu a linha.
Observando este relatório é fácil perceber se alguma região do bordado merece uma edição, evitando futuras
quebras de linha.

Trocas de Cores em Grupo
Este é um recurso simples mas de grande utilidade.
Imagine a situação onde uma determinada cor que está
na agulha 4 (e chamada várias vezes nas trocas de cores),
você deseje mudar para a agulha 7.
Em uma máquina comum é preciso ir uma a uma as
chamadas da agulha 4, e trocar pela 7, correndo o risco
de esquecer alguma durante o processo. Lembrando que
alguns bordados tem dezenas de trocas de cores.
Com a troca de cores em grupo, é possível trocar todas as
chamadas a agulha 4 pela 7, de uma vez, sem o risco de
esquecer alguma (como poderia acontecer com uma distração do operador).
Reduz significativamente a possibilidade de erros neste tipo de operação.
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Parâmetros de configuração avançados
Os mesmos parâmetros de configuração utilizados em modelos de 12 cabeças e 15 agulhas, estão disponíveis
até para o modelo mais simples.
Com isto é possível, por exemplo, ajustar a velocidade máxima para cada agulha em separado.

Lettering no painel touchscreen
Com 12 fontes distintas, e 5 tamanhos para cada fonte, é
possível combinar textos com logomarcas (por exemplo). Facilita
o trabalho em especial para quem trabalha com uniformes
personalizados.
Basta entregar o bordado da logomarca, e a lista com os nomes a
bordar. O operador pode realizar o trabalho,
sem depender da criação (e transferência) de
dezenas de bordados similares (um com cada
nome).
Além disto, pode manipular com o dedo
(se preferir) as posições relativas entre os
diversos bordados,
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Curvas de velocidade para alta produção (HCS2 ou superior)
A curva de velocidade de uma máquina mostra a redução da rotação do motor principal, de acordo com o
comprimento de ponto a executar.
Máquinas de pequeno porte (mono-agulhas)
costumam trabalhar na faixa de 300 ppm, mas
quando o comprimento do ponto cresce, descem
a valores extremamente baixos. Por isso são
pouco produtivas (além da troca manual de
cores).
Em modelos multi-agulhas, podemos obsevar
conforme a gráfico, que a HCH da Happy tem
uma curva idêntica aos modelos PR-1000 e PR6xx da Brother. Só conseguem bordar a 1000
ppm com pontos abaixo de 1mm.
Ou seja, estes modelos concluirão um bordado
no mesmo tempo.
A curva de velocidade do modelo HCS2 é bem
mais produtiva, já que borda a 1000 ppm até
pontos de 3mm, e somente a partir deste valor inicia a redução de velocidade.
Um ponto a ressaltar é que a HCH tem faixa de preço similar aos modelos PR-6xx, mas produtividade igual ao
modelo PR-1000, sem mensurar as outras vantagens.

Modo bordado delicado (HCS2 ou superior)
A qualidade do ponto das bordadeiras Happy é um destaque, para qualquer modelo.
Para os modelos a partir de 12 agulhas existe ainda um refinamento extra, chamado modo Fine (delicado) que
pode ser ativado quando desejado.
Ele é indicado para situações onde o bordado apresenta alguma dificuldade extra como tecidos delicados, ou
letras muito pequenas, etc.
Neste modo a movimentação do bastidor entre 2 pontos consecutivos é feita de uma forma mais suave,
diminuindo o risco de deformações.
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Bastidores customizados
O painel dos modelos Happy já tem previamente carregados todos os
bastidores disponiveis para o modelo, inclusive dispositivos especiais como
prendedores para calçados e bolsas. bastidores de meias, etc.
Com isto fica minimizado o risco
de colisões com bastidor durante a
operação.
Além disto, o usuário pode criar
seus próprios “bastidores” para situações como o bordado de bolsos,
por exemplo.

Border Frame e Border Table (modelo HCD2)
Em caráter promocional, o modelo HCD2 fornecido para
o mercado brasileiro, vem acompanhado de bastidor de
bonés, border frame e border table (vide figura).
Assim é possível bordar no “quadro” (border frame)
aproveitando todo amplo campo da máquina.

Pax Informática Industrial Ltda.

www.pax.com.br

Máquina solicita lubrificação
É recomendável uma lubrificação frequente da lançadeira, mas se preferir o usuário pode seguir as solicitações
da própria máquina, para realizar os ciclos de lubrificação A ou B.
Quando a máquina calcula que já é necessário lubrificar, ao final de
um bordado ela coloca uma mensagem, que se repete até o usuário
informar que a máquina já foi lubrificada nos pontos indicados.
Conforme o modelo de máquina, os ciclos
podem variar. Na HCS2 temos 4 pontos, e na
HCH apenas 2, conforme mostram as figuras ao
lado.
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A máquina também solicita limpeza da faca de
corte de tempos em tempos.
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Este documento é apenas uma coletânea de algumas das muitas vantagens das bordadeiras Happy Japan. Não
esgota o tema.
Novas versões serão publicadas no site da Pax ampliando os tópicos tradados. Nem sequer falamos de borer,
aplicadores de lantejoulas, cordão, ... e muito mais.
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