
    443-1    
NEW SINGLE THREAD OIL FREE OVERSEAMING MACHINE FOR  
ATTACHING THE INSOLES (STROBEL CONSTRUCTION).

With this sturdy overseaming machine, insoles are sewn on to the uppers. In relation to the conventional lasting method, the 
Strobel-method saves quite a lot of material. With this machine leathers or textiles up to a thickness of 7 mm can be sewn. Thereby 
the gathering device helps to sew in fullness of the upper. A run-in lubrication with solid lubricant paste with a particularly low  
coefficient of friction is used. Meaning, lowest friction with highest load capacity. Optional equipment (different feed and front 
cups) enables the machine to manufacture children shoes or sew very delicate material. Optional kits for string-lasting (with 
strings up to 2,5 mm diameter) or California-type shoes are available.

Với máy may vắt cứng cáp này, đế trong được may vào phần trên giày. Trong các phương pháp làm đế thông thường, thì phương 
pháp Strobel tiết kiệm nhiều vật liệu. VỚi máy may này, các loại da hoặc vải sợi có độ dày đến 7mm vẫn có thể may được. Qua đó 
thiết bị thu gom lại giúp may đầy đặn phần trên. Việc sử dụng chất bôi trơn bên trong bằng chất bôi trơn rắn có hệ số ma-sát đặc 
biệt thấp. Có nghĩa là ma-sát thấp nhất với khả năng chịu tải cao nhất. Thiết bị tùy chọn (các cốc dẫn vật liệu và cốc trước khác 
nhau) cho phép máy sản xuất giày trẻ em hoặc may các vật liệu rất tinh xảo. Có sẵn các bộ dụng cụ tùy chọn để kéo dài dây (với dây 
có đường kính lên đến 2,5 mm) hoặc giày loại California.

    443-2    
NEW PROGRAMMABLE OIL FREE SINGLE THREAD OVERSEAMING 
MACHINE FOR ATTACHING THE INSOLES (STROBEL CONSTRUCTION)

With this sturdy overseaming machine, insoles are sewn on to the uppers. In relation to the conventional lasting method, the 
Strobel-method saves quite a lot of material. With this machine leathers or textiles up to a thickness of 7 mm can be sewn.  
This machine is equipped with a stepmotor for differential feed, to realize up to a maximum of 50% gathering. This can result 
in less rejected shoes compared to conventional “ STROBELING” machines. You can store 100 programs, 50 right/ 50 left shoes, 
with up to 10 sections of gathering in each program. The required precentage of gathering can be programmed in each section. 
Programs are saved in pairs. Program the right shoe, the left is automatically saved. The program mode allows you to work in pairs 
or individually left or right shoes. A run-in lubrication with solid lubricant paste with a particularly low coefficient of friction is 
used. Meaning, lowest friction with highest load capacity. The optional pneumatic gathering device can be used to achieve optimal 
gathering results (depending on the material). It is also possible to manually control the stepmotor for gathering by using the foot 
pedal.

Với máy may vắt cứng cáp này, đế trong được may vào phần trên giày. Trong các phương pháp làm đế thông thường, thì phương 
pháp Strobel sẽ có ít giày bị trả lại. Với chiếc máy này có thể may da và vải sợi có độ dày lên tới 7mm. Máy mày được trang bị với 
động cơ bước cho bàn lừa khác biệt, để nhận ra tối đa 50% thu gom. Bạn có thể lưu trữ 100 chương trình, 50 giày phải/ 50 giày trái, 
với 10 phần thu gom trong mỗi chương trình.Phần trăm yêu cầu của việc thu gom có thể lập trình trong mỗi phần. Chương trình có 
thể lưu từng cặp. Lập trình giày phải, thì giày trái được tự động lưu. Chế độ chương trình cho phép bạn làm việc theo cặp hoặc từng 
đôi giày trái hoặc phải.Việc sử dụng chất bôi trơn bên trong bằng chất bôi trơn rắn có hệ số ma-sát đặc biệt thấp. Có nghĩa là ma-sát 
thấp nhất với khả năng chịu tải cao nhất.Có thể sử dụng thiết bị thu gom khí nén tùy chọn để đạt được kết quả thu gom tối ưu  
(tùy thuộc vào vật liệu). Cũng có thể điều khiển thủ công động cơ bước để thu thập bằng cách sử dụng bàn đạp chân.
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TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 1800 spm
 
OILING SYSTEM
oil free
 
STITCH LENGTH
3 - 7 mm
 
SEWING THICKNESS
max 7 mm

NEEDLE TYPE
134

OPTIONAL 
• Pneumatic thread trimmer 
• Equipment for stringlasting
• Pneumatic presserfoot lift

STROBEL 433-2

STROBEL 443-1
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                       443-2
PROGRAMMING DIFFERENTIAL TRANSPORT
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FEED CUPS

Standard configuration:

182.0339
Heavy teeth 2,2mm pitch, edge height 3,0mm  
Material guide 3,5mm

Suitable for example:
• Sport shoes
• Light weight safety shoes
• Hiking boots

182.0254
Heavy teeth 2,2mm pitch, edge height 1,5mm.
Matrial guide 3,5mm

Suitable for example:
• Fashionable mens shoes

182.0255
Fine teeth 1,5mm pitch pyramid edge height 1,5mm
Material guide 3,5mm.
 
Suitable for example:
• Fashionable ladies shoes

182.0341 (At extra cost).
Rubber coated feed cup, edge height 7,5mm
Material guide 3,5mm.

Suitable for example:
• Sensitive natural or PU leathe
• Goretex or similar breathable waterproof 

fabrics.

Pneumatic gathering device

Pneumatic thread trimmer

Material guide:
00186.0458 - height 4,5 mm
00186.0459 - height 3,5 mm

NOTE: 
We advice to purchase a thread trimmer device in combination with a  
rubber coated feed cup!
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