LEADER VS 400D COVERLOCK
Charakteristika

Počet jehel

3

Možnost šití

2, 3 a 4 nitě

► celokovové jádro a výkonný motor garance spolehlivého výkonu
a životnosti

Počet stehů

5

Šířka stehů

do 5,5 mm

► jednoduchý a rychlý poloautomatický
systém navlékání spodního kličkaře

Plynulé nastavení délky stehu

ano

Diferenciální podávání

ano

Nastavitelný přítlak patky

ano

► až 1000 stehů za minutu pro rychlou
práci

Poloautomatické navlékání spodního kličkaře

ano

Celokovová vnitřní konstrukce

ano

► nastavitelný přítlak patky pro všechny
typy materiálu

Výkon

120 W

Osvětlení

LED

Rychlost šití

1000 ot./min.

Jehly

ELx705 CF

Rozměry (š × v × d)

350 × 310 × 300 mm

Váha

7 kg

► 5 typů stehů - trojité prošití, 3 typy
dvojitého a dvojnitný řetízek

► praktický design s dostatkem prostoru
i vpravo od jehly
► automatické uvolnění napětí horních
nití po zvednutí patky

LEADER VS 400D COVERLOCK

Vymazlené
zakončení
lemů

105 mm

310 mm

300
m

m

► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.

4-nitný prádlový steh

3-nitný prádlový steh široký

3-nitný prádlový steh úzký

350 mm

2-nitný řetízkový steh
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LEADER VS 400D profesionálně olemuje oděvy z úpletů
plochým krycím stehem. Nabízí praktickou pracovní plochu
s LED světlem, diferenciální posun, nastavení přítlaku
a vysoký výkon. Oceníte velký prostor kolem jehly.

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ
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Diferenciální podávání zaručí, že se
elastický materiál nebude vytahovat
ani krabatit a stehy zůstanou krásně
rovnoměrné.

02

Kvalitní provedení s celokovovou vnitřní
konstrukcí garantuje spolehlivý výkon
a dlouhou životnost. Poloautomatický
systém navlékání spodního kličkaře
je jednoduchý a rychlý.

105 mm

03

Tři jehly umožňují šít trojřadý prádlový
steh a klasický dvouřadý prádlový steh
ve 3 verzích. Olemujete s ním okraje
oděvů, které musí být pružné. Dvounitný
řetízek poslouží na sešívání bočních švů.

04

Manuálním regulátorem seřídíte přítlak
patky na míru každému materiálu.

05

Design stroje je navržen pro snadné a rychlé ovládání.
Nabízí také dostatek prostoru i vpravo od jehly.

