
Sy 16 olika sömmar med 4/3/2 trådar 
16 olika sömmar för nyttosömnad, kantavslut, dekorsömnad, rullfållar och mycket mer. 

Full åtkomst till gripare 
Både vänster och höger frontkåpa kan öppnas så att du får fullständig åtkomst till griparom-
rådet, vilket gör trädningen otroligt enkel.  
 

Integrerad sömguide 
Justerbar guide som hjälper dig att sy helt raka sömmar och kanter.

Differentialmatning  
Helt jämna sömmar – förhindrar att trikå töjer eller drar sig och att tunnare tyger veckar sig.  
Den här funktionen kan även användas vid rynkning.

Säkerhetsspärr  
Säkerhetsspärr som gör att det inte går att sy på maskinen om frontluckan är öppen. 

Färdigträdd 
Maskinen levereras färdigträdd så att du snabbt och enkelt kommer igång med din overlock-
sömnad.
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Enkelt med färgkodad trädning 
Enkelt att lägga tråden i trådspänningen och de färgkodade trådvägarna gör det enkelt att 
trä.

Justerbart pressarfotstryck 
Ger jämn tygmatning för olika tygtjocklekar.

Justerbar skärbredd på kanter 
Skapa snygga kanter på många olika slags tyger. 

LED-belysning 
Optimal översikt tack vare LED-belysning. 

Justerbar trådspänning 
Perfekta stygn för din tråd och teknik.

Justerbar stygnlängd 
Ställ in stygnlängden för olika tyger och tekniker.

Trådkniv 
Praktisk inbyggd trådkniv för att skära av trådkedjan.

2-trådsomvandlare 
Sy 2-trådiga sömmar, kantavslut och fållar genom att aktivera 2-trådsomvandlaren.

Rörlig kniv 
Koppla ur den övre kniven när du använder specialtekniker.

Skräpbehållare 
Löstagbar skräpbehållare som samlar upp tygrester.

1 300 stygn per minut 
Sy upp till 1 300 stygn per minut och spara tid.

Universalfot 
Universalfot monterad på maskinen vid leverans.

Pressarfötter med klicksystem 
 Pressarfötter med klicksystem för fler kreativa möjligheter.

Inbyggd tillbehörsförvaring 
Förvara dina extranålar, omvandlaren, stygntungan för rullfåll och rengöringsborsten på 
frontluckans insida.
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