
Vi introducerer en ny symaskine 
specialiceret i Coversting & kædesting 

──── Det store antal stingmuligheder vil øge din syglæde ────
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MCS-1800 teknisk data

� Antal nåle i brug: 3   � Nålesystem: 130/705H
� Stingbredde: Coversting 2.5/5 mm   � Stinglængde: 1–4 mm
� Differentieret transportering: Ingen folder i strik N–2no rynker 0.7–N   
� Trykfodsløft: 8 mm/10 mm
� Syhastighed: Op til 1,350 sting/min    � Vægt: 7.0 kg (main unit)
� Strømforsyning/strømforbrug (100 V model): 115 W / 50/60 Hz
� Dimensioner: 280 (L) x 335 (W) x 285 (H) mm

MCS-1800
Coversting & kædesting

symaskine

3-tråds coversting (bredde) 3-tråds coversting (smalle)4-tråds coverstingCoversting
Perfekt til forskellige 

applikationer, såsom simple 

bukseopsmøg, manchetærmer 

og halsudskæringer. Da 

stingene kan strækkes, er de 

ideel til strækbart stof. 

Vi introducerer en specialiseret coversting og kædesting 
symaskine, der tager din syning til nye højder

Kædesting
Idet den nederste tråd danner 

en kæde på den forkerte side 

af stoffet, bliver stingene 

stærke, når de strækkes, 

hvilket gør den ideel til at sy 

søm i taljen og på siden af 

bukseben. Kædesting er 

ligeledes gode som dekorative 

sting i halsudskæringer. 

Trykfodsløfter
Trykfoden er højere ved spidsen for at give stoffet 

let kan indsættes i starten af Syning. Desuden 

hæves trykfodsløfteren for at den første position 

hæver trykfod 8 mm. Yderligere hævning af 

trykfodsløfteren hæver trykfod til 10 mm. Dette 

giver dig mulighed for nemt at Indsæt selv tykke lag 

af stof, for eksempel, når fastgørelse af ribkant 

under trykfod.

Nyttige funktioner, der sikre dig det bedste resultat

Den justerbare transportør 
gør det muligt, at du selv med 
let strakte stoffer som strik og 
georgette, kan skabe smukt 
syede overflader.

Justerbar 
transportering

Denne funktion gør, at du let 
kan komme til undergriberen, 
og at du har mere plads at 
arbejde på under din 
trådning.

Simpel trådning af 
undergriber

Sømføringslinjerne på højre 
side af forlængerpladen er en 
nyttig hjælp til din syning.

Forlængerplade med 
sømstyrelinjer

Trykfod udstyret med en lille 
hjælper på hver side af foden, 
sørger for at dine kreationer 
sider lige i skabet, hver gang!

Trykfodshjælp

Den udvendige trådfræser er 
nyttig funktion for maskinen, 
når du fjerner stoffet efter at 
have oprejst trykfoden i 
slutningen af syningen.

Udvendig 
trådskæring

Trykfodstrykket kan justeres 
så den passer til lige præcis 
den type stof eller materiale 
du syr i. Dette sikre dig det 
bedste slutresultat og udtryk.

Justerbart 
trykfodstryk

Chain stitch presser foot 

Skab professionelle resultater

Inkluderet som standard:

Sømguide og stærkt LED lys

Muligt tilbehør:

Kædestingstrykfod
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