Akcesoria dodatkowe
Górny transport
różnicowy Df1

Wielofunkcyjny kontroler
nożny MFFC1

Stopka wyposażona jest we własny
mechanizm napędowy, co umożliwia
precyzyjne dopasowanie jej do różnych
tkanin.

Urządzenie pozwala kontrolować
użytkownikowi do 4 funkcji z poziomu
stopy: automatyczne obcinanie nici,
podniesienie i opuszczenie igły,
przeszycie wstecz.

Stopka do rolowania F039N
Umożliwia tworzenie zrolowanych
krawędzi w przypadku bardzo lekkich
i delikatnych tkanin.

Szeroki blat Wt10
Bardzo duży blat powiększający pole
pracy maszyny.

Zestaw do wyszywania
okręgów CIRC1
Zestaw służy do bardzo łatwego
wyszywania okręgów o promieniu od 3 do
13 cm. Można stosować ściegi proste,
zygzakowe, dekoracyjne. Do przyrządu
można mocować stopki standardowe lub
stopki specjalne.

Stopka do podwiajania
(zwijacz) F002N
Stopka przeznaczona jest do zabezpieczania krawędzi
tkanin.
Po umieszczeniu tkaniny w stopce materiał jest
najpierw rolowany, a później przeszywany.
W efekcie tego krawędz materiału mamy lekko
spłaszczoną i podwinietą. Tak wykańczamy
brzegi rękawków, bluzeczek, fartuszków, tetrowych
pieluszek.

Stopka owerlokowa z
obcinaczem F054N
Stopka służy do odcinania nadmiaru
materiału, działa podobnie jak owerlok.
Można ją stosować ze sciegami
prostymi, zygzakowymi, obrębiającymi.

Przystwaka do wszywania
sznurka BWRK1
Zestaw wyposażony jest w specjalny
bębenek, który umożliwia
zamontowanie dolnej szpulki
z nawinietą grubszą nitką (sznurkiem,
kordonkiem, tasiemka).

Stojak na nici Ts6
Podwójny stojak na nici, idalny do
szpulek o dużym nawoju.

Stopka z linijką F063N
Stopka ułatwia prowadzenie sciegu
równolegle do wyznaczonej linii lub
krawedzi materiału.

Stopka do falban, plis F051N
Specjalnie skonstruowana stopka do
wykonywania falbanek I plisowania z
regulacja czestotliwosci
wykonywania falban i ich głebokosci
(szerokosci).

Wszechstronna, ogromna i oczywiście jest piękna.
?
473 wbudowane ściegi
Kontakt:

?
długie ramie 285 mm (przestrzeń pracy)

www.sklep.emb.com.pl
dołącz do nas na facebooku

Królowa maszyn do szycia.
Wyznacza nowe możliwości
w sztuce krawieckiej.

?
prędkość pracy do 1050 śc./min.
?
7-calowy kolorowy ekran
?
automatyczny obcinacz nitki
?
wolne ramie 250 mm
?
automatyczny nawlekacz igły

Funkcje
Wygodny schowek

Przyciski funkcyjne

Duża przestrzeń do szycia

Kontroler prędkości

Można wykonywać przeszycia na
dużych tkaninach. Dzięki specjalnej
budowie maszyny dysponujemy dużą
swobodą ruchu pod wysokim ramieniem
do szycia.

Nawijanie dolnej szpulki

Maszyna posiada duży
funkcjonalny schowek na stopki
i inne akcesoria.

W wygodnym miejscu, tuż przy igle
umieszczono przyciski odpowiedzialne
za funkcje: cięcia nici, szycia wstecz,
start/stop, pozycji igły, pozycji stopki,
kończenia ściegu.

Umożliwia utrzymanie stałej
prędkości maszyny. Funkcja bardzo
przydatna podczas cerowania,
haftowania i pikowania.

Maszyna została wyposażona w
niezależny mechanizm nawijania
dolnej szpulki.

Oświetlenie
Innov-is VQ2 wyposażona jest w diody LED emitujące
zbliżone do naturalnej barwy światło, dzięki czemu
można zobaczyć kolory i szczegóły wzoru, niezależnie
od innych warunków oświetleniowych.
Parametry oświetlenia możemy regulować i
dopasować do indywidualnych potrzeb.

Duży kolorowy ekran
Gwarantuje wyższy komfort pracy:
?
podpowiada jaką stopkę zastosować
?
wyświetla parametry ściegu w mm
?
ułatwia edycję i projektowanie
nowych ściegów
?
posiada wbudowany zegar z datą
?
wyświetla filmy instruktażowe
?
wyświetla wszystkie ściegi

Automatyczny
nawlekacz igły
Dzięki temu systemowi można
bez wysiłku szybko zacząć
pracę.

Wielokierunkowy dolny transport
7. punktowe ząbki dolnego transportu
umożliwiają szycie na wszystkich
rodzajach tkanin. Oprócz szycia w linii
prostej, można automatycznie uzyskać
ścieg w 8 różnych kierunkach bez
ręcznego przesuwania tkaniny.

Automatyczny
obcinacz nitki
Dzięki zastosowaniu funkcji
automatycznego cięcia dolnej i
górnej nitki, zwiększa się
wydajność maszyny.

Wygodny montaż dolnej szpulki
Rotacyjny chwytacz zapewnia cichą
pracę maszyny a specjalny system
szybkiego mocowania szpulki w
bębenku znacznie ułatwia wymianę
szpulek.

Kolanówka
Funkcja, która umożliwia kolanem
podnoszenie i opuszczanie stopki.

Automatyczny docisk stopki
Ułatwia dopasowanie nacisku
stopki na tkaninę.

