LEADER STREET ART 270 a NEW ART 300
Charakteristika

Ovládání stroje

mechanické
32 / 29

Overlockový steh

ano

Abeceda

ne

Paměť

ne

► šicí stroj Street Art 270 nabízí 29 šicích vzorů a to včetně
overlockových, ozdobných a také automatický program knoﬂíkové dírky.

Typ chapače

kyvný CB

Volné rameno

ano

► LED osvětlení - abyste na práci dobře viděli

Knoﬂíková dírka

automatická

► funkce základní polohy jehly – krátkým sešlápnutím pedálu
změníte a nastavíte polohu jehly při zastavení

Počet knoﬂíkových dírek

1

Šití dvojjehlou

ano

► volné rameno – pohodlně olemujete rukávy a nohavice

Plynulé nastavení šířky stehu

ano

► plynulé nastavení šířky klikatého stehu – pro hezké aplikace
nášivek

Max. šířka stehu

5,0 mm

Nastavení pozice jehly u rovného stehu

ne

► šití dvojjehlou – ve výbavě druhý kolík na cívku nitě

Regulace přítlaku patky

manuální

► rychloupínací patky (snap-on)

Snap-on patky – rychloupínací systém

ano

► široký podavač posouvá látku rovnoměrně

Automatický navlékač nitě

ano

► ořezávač nitě po straně – nemusíte hledat nůžky

Možnost vypnutí podavače

ne

► automatický navlékač nitě šetří vaše oči a také je mnohem
rychlejší

Tlačítko přímé volby stehu

ne

Kráčející patka

ne

► vysoký zdvih patky - pro pohodlné vkládání více vrstev látky

Displej

ne

► nastavitelný přítlak patky - na tenké klouzavé materiály

Tlačítko START/STOP

ne

► celokovová vnitřní konstrukce - šije a vydrží dlouho

Polohování jehly nahoře/dole

ne

► jednoduché mechanické ovládání

Automatické zapošití

ne

► ve výbavě 4 patky, vodič stehu pro prošívání a deska na zakrytí
podavače

Regulace max. rychlosti šití

ne

Automatický odstřih nití

ne

Integrovaný ořezávač nitě

ano

Ovládání

pedál

Kolenní páka

ne

Přídavný stolek

ne

Počet patek v ceně stroje

4

Kryt stroje

měkký

Typ jehel

130/705 H

Rychlost šití

800 st./min.

Výkon

70 W

Hlučnost

75 dB

Osvětlení

LED

Velikost šicí plochy

230 × 160 mm

Rozměry (š×v×d)

420 × 335 × 230 mm

Váha

7 kg

160 mm

420 mm

335 mm

Počet vzorů
► šicí stroj New Art 300 nabízí 32 šicích vzorů a to včetně overlockových, ozdobných a také automatický program knoﬂíkové
dírky. Díky tomu se můžete pustit i do úpletů a náročnějších
projektů.

LEADER STREET ART 270 a NEW ART 300

Spolehlivé
šicí stroje
Pro radost
ze šití

Šití na strojích LEADER s navlékačem,
ořezem nitě a vysokým zdvihem patky
je snadné, spolehlivé a zábavné. Extra funkce
vám zpříjemní šití. Perfektní pro začátečníky.

► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.
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TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ

LEADER STREET ART 270 a NEW ART 300
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New Art 300
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Street Art 270

05

04

01

Pevná a spolehlivá celokovová konstrukce
zabezpečí hladký chod, minimální údržbu a dlouhou životnost.

06

02, 03

Šicí stroj Street Art 270 nabízí 29 šicích vzorů,
šicí stroj New Art 300 disponuje volbou 32 šicích vzorů a to včetně overlockových,
ozdobných a také automatický program knoﬂíkové dírky. Díky tomu se můžete pustit
i do úpletů a náročnějších projektů.

04

Široký podavač posouvá látku rovnoměrně. Díky manuálnímu nastavení přítlaku
si poradíte s různými druhy materiálu od tenkých šifonů po ﬂauš.
Napomůže tomu i dvoupolohový zdvih patky.
Ořezávač nitě po straně máte vždy po ruce, nemusíte pořád hledat nůžky.

05

S integrovaným navlékačem nitě je navlékání hračka.
Šetří vaše oči a také je mnohem rychlejší.

06

Jednoduché mechanické ovládání je intuitivní a přehledné.
Díky tomu je šicí stroj vhodný pro začátečníky.

