
ILMALANGOITUSSIEPPARIT 
Yhdellä kosketuksella langoitettavien sieppareiden ansiota  
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 -saumurin  
valmistelu on todella helppoa.

KIINTEÄ LANGOITIN  
Oikean- ja vasemmanpuoleisen neulan langoitus sujuu helposti 
säädettävän kiinteän langoittimen avulla.

DIFFERENTIAALISYÖTTÖ
Estää neuloskankaiden venymisen ja ohuiden kankaiden rypistymisen, 
sopii myös kankaan automaattiseen rypyttämiseen.

LED-VALO
Hyvä ompelutilan valaistus vähentää silmien rasittumista.  

LAY-IN-LANGANKIRISTYS 
Langat on helppo pujottaa kiristinlevyille, ja niiden kireys on 
helposti nähtävissä.

SÄÄDETTÄVÄ TIKIN PITUUS, LEIKKUULEVEYS   
JA PAININJALAN PURISTUS
Valitse sopivin tikinpituus, hienosäädä leikkuuleveyttä ja säädä  
paininjalan puristus sopivaksi mille tahansa työn alla olevalle
kankaalle. 

KORKEALLE NOUSEVA PAININJALKA 
Yksinkertainen kiinnitys, monikerroksisten tai paksujen kankaiden
helppoon ompeluun.

LUOVAA LIIKKUVUUTTA
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 -saumurin 

ilmalangoitusjärjestelmä tekee ompelusta entistä mukavampaa.

™

saumurin ilmalangoitusjärjestelmä tekee ompelusta mukavampaa

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
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OMPELE 4-, 3- TAI 2-LANKAISENA 
Paljon vaihtoehtoja koriste- ja  
hyötyompeluun.

15 OMMELTA
Nopeaa ompelua ammattimaisin tuloksin:

4-LANKAINEN SIMULTAANITIKKI  
Saumaukseen ja saumojen viimeistelyyn.

3-LANKAINEN YLILUOTTELUOMMEL, LEVEÄ (JA KAPEA)  
Saumojen viimeistelyyn ja koristeellisiin reunatikkauksiin.

3-LANKAINEN KAPEA REUNUSOMMEL  
Hienoihin kapeisiin päärmeisiin ja reunuksiin.

3-LANKAINEN KIERTOPÄÄRME  
Rullapäärmeisiin ja -reunoihin.

3-LANKAINEN NIRKKOREUNUS   
Nirkkoreunusten ompeluun ohuisiin kankaisiin.

3-LANKAINEN LAAKAOMMEL, LEVEÄ (JA KAPEA)  
Ohuiden saumojen ja kolmiulotteisten somisteiden ompeluun.

3-LANKAINEN JOUSTAVA YLILUOTTELUOMMEL  
Erittäin joustavien kankaiden saumaamiseen.

2-LANKAINEN YLILUOTTELUOMMEL, LEVEÄ (JA KAPEA)   
Yhden kangaskerroksen luotteluun.

2-LANKAINEN HUOLITTELUOMMEL, LEVEÄ   
(JA KAPEA))   
Ohuiden kankaiden reunojen viimeistelyyn.

2-LANKAINEN KIERTOPÄÄRME  
Ohuiden kankaiden reunojen ompeluun.

2-LANKAINEN LAAKAOMMEL  
Ohuiden saumojen ja kolmiulotteisten somisteiden ompeluun.

TURVALUKITUS
Jos koneen etukansi on auki, turvalukitus estää ompelun.

PERUSPAININJALKA YLEISEEN   
KÄYTTÖÖN
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 - 
koneeseen on asennettu valmiiksi yleiskäyttöinen  
peruspaininjalka. Paininjalalla voi ommella kaikkia  
ompeleita. 

PIKAKIINNITETTÄVÄ PAININJALAT
Kiinnitystapa mahdollistaa paininjalkojen vaihtamisen ja
erikoistekniikoiden käyttämisen nopeasti ja helposti. 

ELEKTRONINEN NOPEUDENSÄÄTÖ
Tehokas elektroninen nopeudensäätö, jopa 1300 tikkiä  
minuutissa.
• Jokaisen tikin tehokas läpimeno on varmistettu kaikissa 

nopeuksissa.
• Nopeaan ja aikaa säästävään ompeluun.

SISÄÄNRAKENNETTU    
SIEPPARIMUUNNIN 2 LANGALLE 
Vaihtaa saumurin nopeasti 2 langan tikkaukseen.

SISÄÄNRAKENNETTU LANKAVEITSI
Sisäänrakennettu lankaveitsi katkaisee lankaketjut nopeasti.

ROSKA-ASTIA
Pidä ompelualue siistinä laittamalla jätesuikaleet ja  
langanpätkät koneeseen kiinnitettävään roska-astiaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
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saumurin ilmalangoitusjärjestelmä tekee ompelusta mukavampaa


