
16 sømmer med mulighet for 4, 3, eller 2 tråder 
16 ulike sømmer som du kan bruke til å sy, kaste over, sy dekorative sømmer og kanter samt 
rullekanter med mer. 

Full tilgang ved itræing av griper 
Både venstre og høyre frontdeksel kan åpnes for å gi full tilgang til området rundt griperen, 
noe som gjør itræingen veldig enkel.  

 
Integrert sømføring 
Justerbar sømføring som hjelper deg med å sy helt rette sømmer og kanter.

Differensialmating 
Helt jevne sømmer – unngå at tykk ull vrir seg eller strekker seg, eller at tynne og fine stof-
fer rynkes.  Denne funksjonen kan også brukes til rynkesøm.

Sikkerhetslås  
Hindrer maskinen i å sy når frontdekselet er åpent. 

Forhåndstrædd 
Start overlock-syingen uten problemer på en forhåndstrædd maskin.
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Innebygd og fargekodet itræing 
Med enkel, innebygd trådspenning og fargekodede itræingsruter er det enkelt å træ maskinen.

Justerbart trykkfotstrykk 
Sikrer jevn stoffmating for en rekke stofftykkelser.

Justerbar kuttebredde ved overkantsøm 
Sy pene kanter på en rekke ulike stofftyper. 

LED-belysning 
Optimal oversikt med LED-belysning. 

Automatisk trådspenningsutløser
Gjør det mulig for deg å trekke i trådene når trykkfoten er hevet, slik at du enkelt kan fjerne 

stoffet. 

Justerbar stinglengde 
Still inn stinglengden for ulike stoffer og teknikker.

Trådkniv 
Praktisk innebygd trådkniv som kutter trådkjeden.

2-tråds omformer 
Sy 2-tråds sømmer, overkastingssømmer og falder ved ganske enkelt å koble til 2-tråds-
omformeren.

Overkniv 
Koble ut overkniven ved spesielle overlock-teknikker.

Avfallskurv 
Avtakbar avfallskurv for å samle opp avklippet stoff.

1300 sting per minutt 
Sy opptil 1300 sting per minutt, og spar tid.

Standard universaltrykkfot 
Standard universaltrykkfot leveres med maskinen.

Trykkføtter til å klikke på 
Trykkføtter til å klikke på gir bedre kreative muligheter.

Innebygd oppbevaringsplass for tilbehør 
Praktisk oppbevaring av ekstra nåler, omformer, fingeren for falder og lobørsten inne i 
frontdekselet på overlock-maskinen.
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