
Eventyret  
ligger foran deg
Utforsk nye prosjekter med den enkle  
og brukervennlige coverlock-maskinen  
AMBER™ Air S|600.



Et hav av muligheter
Finn ut hvor langt den innovative teknologien  
i coverlock-maskinen AMBER™ Air S|600 kan 
føre deg.

TRÆ MASKINEN MED ET
TASTETRYKK

SY DIN BESTE SØM MED  
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR 

LAG NØYAKTIGE 
OVERKANTSØMMER

BRUK BERØRINGSSKJERMEN I 
FARGER OG SY TRYGT

Med tildragere med ett-trykks elektronisk 

luft-træing kan du enkelt endre sømtyper 

og tråder med et enkelt tastetrykk.

Med denne eksklusive funksjonen stilles den 

beste stinglengden, differensialmatingen og 

trådspenningen inn umiddelbart for stoff-

typen du har valgt – alt dette for at du skal 

oppnå et perfekt resultat.

Med den patenterte Presis trådkontroll-

funksjonen (PTC) kan du finjustere trådene 

i overkantsømmen, slik at det dannes 

perfekte sting langs stoffkantene. 

Når du velger sømmen du vil bruke, stilles 

optimal trådspenning og anbefalt stinglengde 

med mer, inn for deg automatisk på den 

praktiske berøringsskjermen i farger. 

Ta steget videre med 26 sømmer

26 SØMMER 
Med coverlock-maskinen AMBER™ Air S|600 kan du sy en rekke ulike nytte- og 

dekorsømmer.

DEKKSØM (COVERSTITCH)
Trippel dekksøm og dobbel dekksøm, smal og bred, for klær til aktiv bruk, falder og 

dekorative applikasjoner.

KJEDESØM
Sømmer, tråkling og dekorative applikasjoner.

5-TRÅDS SIKKERHETSSØM (BRED OG SMAL)
En kjedesøm og 3-tråds overlock-søm for slitesterke og profesjonelle sømmer.

4-TRÅDS SIKKERHETSSØM (BRED OG SMAL)
En kjedesøm og en 2-tråds smal eller bred overkantsøm som gir slitesterke 

sømmer. 

4-TRÅDS OVERLOCK
Sømmer og finish.

3-TRÅDS PICOT-KANT
Delikat kant-finish på tynne og fine stoffer.

3-TRÅDS OVERLOCK-SØM (BRED OG SMAL)
Søm-finish og dekorative kanter.

 
3-TRÅDS SMAL KANT
Fine, smale falder og kantsøm.

3-TRÅDS RULLEKANT
Rullefalder og -kanter.

3-TRÅDS FLATLOCK-SØM (BRED OG SMAL)
Flate sømmer og dekorsømmer. 

3-TRÅDS ELASTISK OVERLOCK-SØM
Sømmer på superelastiske stoffer.

3-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM (BRED OG SMAL)
Sy sømmer på elastisk stoff.  
 
2-TRÅDS OVERLOCK-SØM (BRED OG SMAL)
Overlock-søm for ett lag med stoff.

2-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM (BRED OG SMAL)
Kant-finish på tynne og lette stoffer.

2-TRÅDS RULLEKANT
Kanting på tynne og lette stoffer.

2-TRÅDS SMAL KANT
Fine, smale falder og kantsøm.

2-TRÅDS FLATLOCK-SØM
Flate sømmer og dekorsømmer.



Forlengelsesbord medfølger

Gjør arbeidet på den lyse 
siden

Automatisk kalibrering av 
trådspenning

Lett tilgjengelig holder for 
pinsett og saks

Differensialmating

Elektronisk nåltrykk

Sy håndfritt ved hjelp av 
kneløfteren

Triple og doble  
dekksømmer

Hastighetskontroll Optimal stabilitet for alle 
prosjekter

Med forlengelsesbordet får du 12" (30 cm) 
større arbeidsområde. I en rekke jevnt fordelte 
hull i bordets overflate kan du sette inn den 
medfølgende dreiepinnen for sirkelsøm.

De 5 LED-lysene lyser opp syområdet 
og gir deg optimal oversikt over 
syprosjektet ditt.

AMBER™ Air S|600 coverlock kalibrerer 
trådspenningen for hver søm automatisk, 
slik at du oppnår optimale innstillinger 
for den valgte sømmen, og har 
muligheten til å finjustere. 

Pinsetten og saksen har fast plass på de 
innebygde holderne på trådstangen.

Lag helt jevne sømmer som ikke vrir, 
strekker eller rynker seg.

Benytt deg av sting-for-sting-kontroll 
med maksimal kraft ved alle hastigheter.

Bruk kneløfteren til å heve og senke 
trykkfoten, slik at du kan holde i 
syprosjektet ditt med begge hender. 

Benytt trippel og dobbel dekksøm 
til å sy falder med mer, og 
kjedesøm til konstruksjonsarbeid 
og dekorasjoner. 

Velg mellom fem forskjellige 
hastighetsinnstillinger, og still 
inn maskinens maksimale 
syhastighet etter ønske.

En forsterket ramme gjør at coverlock-
maskinen AMBER™ Air S|600 står støtt 
ved alle typer sying, på alt fra tynne til 
kraftige stoffer. 

123 mm

64 mm



La de brukervennlige funksjonene  
gjøre ditt neste prosjekt til en lek

SØMMINNE

FÅ MER PLASS MED FORLENGEL-
SESBORDET SOM FØLGER MED

FÅ FREM VAKRE DETALJER 
MED FRIARMEN

JUSTERBART TRYKKFOTSTRYKK

Tilpass og lagre søminnstillinger for 
fremtidig bruk.

Det stødige forlengelsesbordet som følger 
med, gir deg en jevn arbeidsflate med 12” 
(30 cm) mer plass. I dette bordet er det også 
en rekke jevnt fordelte hull hvor du kan 
sette inn den medfølgende dreiepinnen for 
sirkelsøm. 

Friarmen gir deg enkelt tilgang når du syr 
mindre prosjekter som mansjetter, falder og 
barneklær.

Du kan øke eller redusere trykkfotpresset for 
å tilpasse det til ulike stofftykkelser og sørge 
for jevn stoffmating.



Problemfri sying
Benytte alle funksjonene på

coverlock-maskinen

• Tildragere med ett-trykks  
elektronisk luft-træing

• Berøringsskjerm i farger

• Exclusive SEWING ADVISOR

• Enestående LED-belysning 

• 26 sømmer

• Presis trådkontroll (PTC)

• Friarm

• Kneløfter

• Forlengelsesbordet som følger med, gir 
12” (30 cm) ekstra plass

• Triple og doble dekksømmer

• Forsterket ramme gir god stabilitet

• Automatisk trådspenning 

• Stort syområde (123 mm x 64 mm)

• Sømminne

• Hastighetskontroll

• Innebygd holder for pinsett og saks

• Innebygd 2-tråds omformer 

• Differensialmating

• Elektronisk nåltrykk

• Sikkerhetslås for søm

• Justerbart trykkfotstrykk 

• Itræingsguider for et bredt utvalg av 
trådtyper

• Justerbar stinglengde

• Justerbar kuttebredde

• Ekstra trykkfothøyde

• Trykkføtter til å “klikke” på

• Standard universaltrykkfot

• Håndhjul med mykt grep

• Medfølgende tilbehør 

• Valgfritt tilbehør 

• Spenningsutløser

• Innebygd trådkniv

• Flyttbar overkniv

• Bærehåndtak

• Avfallskurv
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