
4/3/2 Tråde til 16 Forskellige Sømme 
16 forskellige sømme til sammensyning, kantafslutninger, dekorative sømme og kanter, 
rullesømme og mere. 

Fuld Adgang til Gribertrådning 
Både venstre og højre frontdæksel kan åbnes for at give fuld adgang til griberområdet, 
hvilket gør trådning supernemt  
 

Integreret Sømguide 
Justerbar guide hjælper med at sy perfekte lige sømme og kanter.

Differentialtransport 
Perfekte lige sømme - ingen stræk eller forvrængning af  strik eller rynkning af  fine stoffer.  
Denne funktion kan også bruges til rynkning.

Sikkerhedsspærring  
Forhindrer maskinen i at sy, når frontdækslet er åbent. 

Trådet og Klar 
Allerede trådet, når kassen åbnes for en ubesværet start på overlocksyning.

FUNKTIONER OG FORDELE

Overlock Maskine
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Læg Trådene i Spændingerne og Farvekodet Trådning 
Simpel trådning ved at lægge trådene ind i spændingerne og farvekodede trådningsveje gør 
det nemt at tråde.

Justerbart Trykfodstryk 
Sikrer jævn stoffremføring for en bredt udvalg af  stoftykkelser.

Justerbar Skærebredde 
Sy pæne kanter i en bred vifte af  stoftyper. 

LED-Belysning 
Optimal synlighed med LED-belysning. 
 

Automatisk Udløsning af Trådspænding
Giver dig mulighed for at trække i trådene, når trykfoden er oppe for nem fjernelse af  stoffet. 

Justerbar Stinglængde 
Indstil stinglængde til forskellige stoffer og teknikker.

Trådkniv 
Praktisk indbygget trådkniv til afskæring af  trådkæde.

2-Tråds Converter 
Sy 2-trådede sømme, sømkanter og oplægninger ved at aktivere 2-tråds converteren.

Flytbar Kniv 
Sy specielle overlockteknikker ved at frakoble overkniven.

Opsamlingsbakke 
Bakken kan fastgøres for at opsamle stofafklip.

1.300 Sting i Minuttet 
Sy op til 1.300 sting i minuttet og spar tid.

Universal Standardtrykfod 
Universal Standardtrykfod sidder på maskinen.

Snap-on Trykfødder 
 Snap-on trykfødder giver flere kreative muligheder.

Indbygget Opbevaring af Tilbehør 
Opbevar dine ekstra nåle, converter, stingtunge og støvbørste på indersiden af  frontdækslet 
af  din overlockmaskine.
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