
M
ED

 STÆRKT LED LYS 

Overlock maskiner der skaber 
smukke afsluttende sting.
Med en bred vifte af forskellige stingmønstre,
kan du sy i både elastisk og strikket materiale med lethed.

4-tråds overlocksøm 3-tråds rullesøm 3-tråds smalle overlocksøm

MO-214D MO-204D

MO-214D / MO-204D



Blindsøms Trykfod (Til højre nåle)
(A9810-634-0A0A)

Ligge-i trådspændingssystem Let trådning af undergriber

Automatisk rullesøm

Justerbar sømlængde Standard tilbehør (medfølger)

Skærebredde

Dette systemer gør, at du undgår �ltninger 
og andre ubehageligheder under din 
trådspænding, og du kan derfor holde fokus 
på syprojektet i stedet.

Det eneste du skal gøre, er at trække tråden 
ind i spalten, og klikke hjælperen på plads. Så 
let er det og du er hurtigt klar til at sy. 
(Kun muligt for MO-114D)

Du kan hurtigt og nemt kreere en rullesøm 
med den indbygget �ngerkontrol. Det er 
hverken nødvendigt for dig at skifte 
nåleplade eller trykfod.

Du kan justere skærebredden, så denne bliver 
præcis som du gerne ville have den. Denne 
funktion sikre, at du altid opnår de perfekte 
sømme og rullede kanter.

Det er muligt for dig at justere sømlængden ved blot at dreje på skiven, der er placeret på 
ydersiden til højre. Sømlængden kan justeres inden for intervallet fra 1 til 4 mm (MO-114D). 
Til MO-104D-modellen er skiven i stedet placeret på maskinens inderside fremfor yderside. 

Justerbar transportering

Muligheden for at justere på transportørens tilførsel kan være gavnlig for dig, både når tingene 
skal holdes jævnt i bevægelse, men også når du eksperimentere med forskellige modetekniker, 
såsom dekorerede kanter og hjørner.
Drejeknappen kan �ndes på høje side af MO-114D modellen (For MO-104D �ndes justeringen 
nede på venstre side og som en mindre drejeknap).

Speci�kationer

Elastik Trykfod 
(A9815-655-0A0A)

Trådpåsynings Trykfod
(A9820-655-0A0A)

Perlemønster Trykfod
(A9870-634-0A0A)

Rørkants Trykfod (Piping)
(A9865-655-0A0A)

Rynke Trykfod
(A9860-655-0A0C)

Trykfod til buede perlemønstre
(A9511-634-0A0A)

Andre nyttige funktioner

Justerbart Trykfodstryk

Klart og stærkt LED lys

Blindgriber (muligt for MO-204D)

Antal Tråde

Nål-type

Standard Overlock Bredde

Sting Længde

Di�erential Feed

Trykfodsløft

Syhastighed

2 / 3 / 4 Tråds

Schmetz 130 / 705H  Nm 70, 80, 90

Venstre Nål: 5-7mm

Højre Nål: 3-5mm

Rullesøm: 1.8-2.2mm

1-4mm (Standard: 2.5mm)

0.7-2.0 Ratio

5mm / 7.5mm

Max. 1,500sti/min.

MO-214D / MO-204D

MO-214D

MO-214D MO-204D

MO-214D MO-204D

MO-204D

Andet tilbehør (muligt tilkøb)

A�aldsopsamler
(A910-880-L000)
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