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ČTYŘNITNÝ OVERLOCK
S VOLNÝM RAMENEM

InstruktáÏní videokazeta
v anglickém jazyce

·icí plocha uzpÛsobená
pro bûÏné ‰ití i ‰ití
s voln˘m ramenem

·ití 3 nebo 4 nitûmi,
stfiíhání a zaãi‰Èování
v jediném pracovním
pochodu

Pfiehledné znaãení
navlékacích drah nití

Unikátní navlékaã nitû
levého chapaãe

Diferenciální podávání zamezuje
zvlnûní okraje pfii ‰ití pleteniny
i pruÏné látky

Úzk˘ lemovací steh
bez v˘mûny ‰icí patky



■ Stroj ‰ije 3 nebo 4 nitûmi, stfiíhá a zaãi‰Èuje
v jediném pracovním pochodu

■ V˘suvn˘ ‰icí stolek umoÏÀuje snadné
pfiestavení na stroj s voln˘m ramenem

■ Pfiehledné znaãení navlékacích drah nití

■ Mechanismus pro uvolnûní talífikÛ napûtí nití zajistí
jejich správné umístûní pfii navlékání

■ Diferenciální podávání dûlen˘m podavaãem zamezuje
zvlnûní dílu pfii ‰ití pleteniny nebo pruÏné ãi tenké
látky

■ Unikátní navlékaã nitû levého chapaãe

■ Perfektní obnitkovací stehy na v‰ech druzích látek - od
tenk˘ch aÏ po silné a pleteninu

■ Lemovací steh bez v˘mûny ‰icí patky díky lehce vyjí-
matelnému jaz˘ãku stehové desky

■ Pouh˘m dotykem ovládané uvolÀování patky

■ InstruktáÏní videokazeta (slovní doprovod
anglicky) pfiedvede kompletní obsluhu stroje

■ Otoãné ovladaãe pro délku i ‰ífiku stehu,
posuvn˘ ovladaã pro nastavení diferenciálu

■ Stroj je urãen pro bûÏné jehly pro domání ‰icí stroje
(130/705H)

■ Elektronick˘ ovladaã rychlosti ‰ití

■ Integrované drÏadlo, které usnadní pfiená‰ení stroje

Pfiehledné znaãení navlékacích drah nití

Lehce pfiístupné ovladaãe délky stehu
a diferenciálu

Volné rameno umoÏÀuje snadné ‰ití
uzavfien˘ch dílÛ

âtyfinitn˘ obnitkovací steh Tfiínitn˘ obnitkovací steh Úzk˘ lemovací steh Rolovací lemování

Slep˘ (skryt˘) steh Ploché sklady Na‰ívan˘ vrchov˘ steh Lemování ozdobnou páskou
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– patka pro v‰ívání ploché gumy (pro plavky a cviãební úbory)
– patka pro na‰ívání pr˘mkÛ a paspulek

(pro sportovní obleãení, ta‰ky i ãalounûní)
– patka pro na‰ívání perel

(pro ozdobné ‰ÀÛrky korálkÛ, pásÛ s flitry apod.)

Specielní techniky a dekorativní stehy dosáhnete pouÏitím patek ze ‰iroké nabídky pfiíslu‰enství:

– patka pro slep˘ steh
(pro lemování okraje látky, na‰ívací vrchov˘ steh,
sámky saténov˘m stehem)

– patka fiasící
(pro ozdoby na dûtském obleãení, sukních ãi prostírání)

Profesionální v˘sledky a pfiitom doma?
Zde je fie‰ení!

Domácí obnitkovací stroje                pouÏijete ve v‰ech pfiípadech, kdy bûÏn˘ ‰icí stroj jiÏ nestaãí, aÈ jiÏ svou rychlostí nebo v˘sled-

nou kavlitou ‰itého díla. ProtoÏe tyto stroje ‰ijí, stfiíhají a zaãi‰Èují v jediném pracovním pochodu, u‰etfiíte jejich pouÏitím spoustu ãasu

a zároveÀ dosáhnete i profesionálního vzhledu sv˘ch v˘robkÛ. To platí pro rukávy i v˘stfiihy triãek z bavlny, stejnû jako pro halenky z pleteniny, pro

v˘robky z plátna i pro materiály elastické. Nepfieberné jsou rovnûÏ moÏnosti pouÏití zdobících stehÛ.

Rozmûry stroje: 290 mm x 275 mm x 280 mm. Hmotnost stroje: 7 kg
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Unikátní navlékaã levého chapaãe


