
LUFTTRÅDNINGSGRIBERE 
Med lufttrådningssystemet på HUSQVARNA® VIKING®  
AMBER™ Air S|400, som aktiveres med et enkelt tryk, er det en   
leg at tråde griberne på din overlockmaskine.

INDBYGGET NÅLETRÅDER  
Det er nemt at tråde nålene i både højre og venstre side med den  
justerbare, indbyggede nåletråder.

DIFFERENTIALTRANSPORT
Forhindrer, at sømme i strikstoffer bølger, og at tynde stoffer rynker. 
Kan automatisk rynke stoffet. 

LED-LYS
Oplyser syområdet, så det ses tydeligt, og øjnene ikke overanstrenges.   

SPÆNDINGSSKIVER, HVOR TRÅDENE ILÆGGES 
Det er nemt at placere trådene i trådspændingsskiverne og se, at de er 
placeret korrekt.

JUSTERBAR STINGLÆNGDE, SKÆREBREDDE 
OG TRYKFODSTRYK
Vælg den bedste stinglængde, finjuster skærebredden, og juster, hvor 
meget tryk der anvendes på stoffet, så du får jævne sømme på alle 
stoftyper.  

EKSTRA TRYKFODSHØJDE 
Det er nemt at få plads til og sy i flere lag eller kraftige stoffer.  

KREATIVITET I BEVÆGELSE
Nyd friheden ved lufttrådningssystemet på 

HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 overlockmaskinen.
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SYNING MED 2, 3 ELLER 4 TRÅDE 
Flere muligheder for overlocksyning med pyntesømme    
og nyttesømme.  

15 SØMME
Hurtig syning med professionelle resultater:

4-TRÅDET OVERLOCKSØM  
Sømme og overkastning.

3-TRÅDET OVERLOCKSØM, BRED (OG SMAL)  
Overkastning og dekorative kanter.

3-TRÅDET SMAL KANT  
Fine, smalle oplægningssømme og kantsømme.

3-TRÅDET RULLEKANT  
Rullesømme og -kanter. 

3-TRÅDET PICOTKANT  
Overkastning af  kanter på lette stoffer med en picotsøm.

3-TRÅDET FLATLOCK, BRED (OG SMAL)    
Flade sømme og dekorative udsmykninger.

3-TRÅDET ELASTISK OVERLOCK  
Sømme på meget elastiske strækstoffer.

2-TRÅDET OVERKASTNINGSSØM, BRED (OG SMAL)   
Overkastning på et enkelt stoflag.

2-TRÅDET OVERKASTNINGSSØM, OMBUKKET,  
BRED (OG SMAL)    
Kant finish i lette stoffer..

2-TRÅDET RULLEKANT  
Kantsøm til lette stoffer.

2-TRÅDET FLATLOCK  
Flade sømme og dekorative udsmykninger.

SIKKERHEDSAFBRYDER
Når frontdækslet er åbent, aktiveres sikkerhedsafbryderen, 
så maskinen ikke syr.

UNIVERSALTRYKFOD 
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 leveres 
med en universaltrykfod monteret på maskinen. Denne 
trykfod kan anvendes til alle sømme. 

SNAP-ON TRYKFØDDER
Det er hurtigt og nemt at skifte til en anden trykfod og 
udvide overlockmaskinens specialteknikker.  

ELEKTRONISK HASTIGHEDSKONTROL 
Effektiv elektronisk hastighedskontrol med op til 1.300 
sting i minuttet.
• Styring sting for sting med fuld nålekraft ved alle 

hastigheder.
• Sy hurtigt, og spar tid.

INDBYGGET 2-TRÅDS KONVERTER 
Skift nemt fra overlocksyning til 2-tråds syning med den 
indbyggede konverter.

INDBYGGET TRÅDKNIV
Klip hurtigt trådkæden over med den indbyggede trådkniv.

OPSAMLINGSBAKKE
Fastgør opsamlingsbakken til maskinen for at opfange 
rester og tråde, så syområdet holdes pænt.
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