LEADER VS340D OVERLOCK

LEADER VS340D OVERLOCK
Charakteristika

Počet jehel

2

Možnost šití

3,4 nitě

► rychlé začištění a sešití v jednom kroku

Počet stehů

6

► čistý odstřih pro profesionální vzhled
výrobku

Plynulé nastavení šířky stehu

2,3 - 7 mm

Plynulé nastavení délky stehu

1,1 - 4 mm

► diferenciální podávání pro naprosto
rovné švy různých materiálů

Výška zdvihu patky

5–6 mm

Volné rameno

ano

► manuální nastavení přítlaku patky

Diferenciální podávání

ano

Nastavení přítlaku patky

ano

Šití bez ořezu

ano

► šití bez odřezu pro lemování, přišívání
paspulek nebo pruženek i zakončení
lemů slepým stehem

Pro dokonalý
výsledek

Nebojte se úpletů!

Poloautomatické navlékání spodní nitě

ano

► robustní konstrukce pro silný výkon

Celokovová konstrukce

ano

► rychlost šití 1200 stehů za minutu

Výkon

120 W

Osvětlení

Žárovka 15 W

Rychlost šití

1200 stehů / min.

Jehly

130 / 705 H

Rozměry (š × v × d)

300 × 310 × 300 mm

Váha

7 kg

► volné rameno pro šití úzkých dílů
► přihrádka na odstřižky v základní
výbavě

310 mm

4-nitný obnitkovací steh

3-nitný obnitkovací steh široký

3-nitný obnitkovací steh úzký

Rolovací steh

310 mm

3-nitný steh bez ořezu

► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.

S 4/3-nitným overlockem LEADER VS340D začistíte
a sešijete díly oděvů najednou. Diferenciální podávání
a volné rameno zaručí perfektně rovné švy. Využijte
rolovaný lem a slepý steh. Nádobka na odstřižky v ceně.

300 mm
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01

Manuálně nastavitelný přítlak patky si
poradí s různými tloušťkami materiálů.
Odřez můžete vypnout a přišít pruženku
nebo paspulku. Vyzkoušejte také slepý
steh pro neviditelný lem.

02

Diferenciální nastavení podávání zaručí,
že se elastický materiál nebude vytahovat nebo krabatit a stehy zůstanou
krásně rovnoměrné. Umožňuje látku
napínat, zvlnit nebo řasit.

03

Kompaktní stroj s bytelnou celokovovou
vnitřní konstrukcí má silný výkon
a dlouhou životnost.
Posuvný navlékač spodního kličkaře
ulehčuje a zrychluje navlékání.

04

Díky volnému ramenu snadno šijete
i úzké uzavřené části oděvů.

05

Součástí výbavy je přihrádka na odstřižky.
Váš pracovní prostor tak zůstane čistý
a bez nepořádku.

