Tilbehør (muligt tilkøb)

Tillægsbord

Udsmyk
og dekorér

Tegnestift

Påsætningen af
tillægsbordet udvider
dit arbejdsrum. De
inkluderede tegnstifter
gør det nemt at sy
cirkler.

NYT!

2-Nåls 2/3/4 tråds overlockmaskine, med automatisk rullesøm
og diffirentierbar transportering

Universiel
Blindsømstrykfod

Elastik
Trykfod

Perlemønster
Trykfod

Rørkants
Trykfod (piping)

Rynke
Trykfod

Rynke
Trykfod

Specifikaioner
Maksimal syhastighed
Antal tråde
Nål-type
Standard Overlock
Bredde

1,300 sti./min.
2/3/4 tråde
ELX705

Stinglængde
Differentieret transport
Rullesøm
Dekorative flatlock
Trykfodløft
Dimensioner
Vægt

1-5mm(Standard: 2.5mm）
0.6-2.0 Ratio

Venstre nål: 3-7mm
Højre nål: 3-5mm
Rullesøm: min. 2mm

Højre nål / 3 trådet
Højre eller venstre nål / 3 tråde
maks. 4,5 mm
292mm(B)×295mm(D)×290mm(H)
6.4kg

Vil du have en god kvalitet?
Vil du have en nem betjenelig maskine?
En maskine der møder disse behov!
2 nåls, 2/3/4 tråde overlock med automatisk rullesøm og
differentierende transportering
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Forskellige funktioner for et professionelt design
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Diffirentieret transportering

Skærebredde

Trykfodstryk

Friarm

Ved at justerer transporteringen, er det mulig
for dig at sy smukke afslutninger, selv i
strækkelige stoffer som strik og georgette.
Justeringen kan endda indstilles mens du syr.

Justeringen af positionen på kniven giver dig
mulighed for smukt at afslutte både overlock
og rullesømssting.

Trykfodens tryk kan tilpasses til stoffet du syr i.
Justeringen af trykket til let-, medium- eller
tungvægtsmaterialer gør det enkelt og let for
dig at sy smukt.

Ved at fjerne tilbehørskassen gøres det muligt
at lave friarmssyning. Det er praktisk, hvis du
syr cylinderformede stykker som ærmer eller
buksekanter og andet.

Simpel, bekvemt og let at bruge
Kortere sting

Længere sting

Forskellige stingmønstre
er tilgængelige så du kan
skabe de flotteste
afslutninger!

3-trådet overlock

3-trådet rullesøm

4-trådet overlock

Justerbar stinglængde

Trådning af undergriber

Ligge-i-type trådspændingskamre

Aftagelig øvre kniv

En nem tilgængelig knop kan anvendes til
simpelt at justere stinglængden fra 1 til 5 mm,
endda mens du syr.

Trådning af undergiberen kan klares nemt ved
at bruge håndtaget.

Du skal blot løfte trykfoden og føre tråden lige
gennem kamrernes spændingsskiver. Selv
tykke tråde er nemme at tråde.

Da den øverste kniv kan hæves ved at dreje på
en knop, kan trådning klares ganske sikkert.
Undgå at skærer i stoffet ved at dreje på
knoppen, som hæver kniven.

2-tråds konverter

Klart LED-lys

Automatisk rullesøm

Den inkluderede 2-trådskonverter kan indstille
maskinen til 2-trådssyning.

Arbejdsrummet er tydeligt oplyst. Pæren, som
har lange levetid og er energieffektiv vil ikke
blive ophedet, heller ikke efter længere tids
brug.

Ved ganske enkelt at trække i et håndtag mod
dig, kan du indstille maskinen til at sy rullesøm.

2-trådet overlock

3-trådet tæt overlock

Tilbehør (medfølger)
Flæser, 3-trådet rullesøm
med dif. transp.

3-trådet flatlock

Affaldsskuffe

Håndtag

En kasse, som samler de afskårne stykker mens
du syr. Dette hjælper med at holde området
omkring dig rent og overskueligt.

Det fastmonterede håndtag giver dig mulighed
for at transportere din maskine nemt.

Trådguide til tunge dekorative tråde
Trådguiden til tunge dekorative tråde giver dig
mulighed for at nyde, at dekorere dine
projekter med tykke dekorative tråde.

