PÅLITLIG OVERLOCKSÖMNAD MED INDUSTRIKVALITET

Inbyggda trådspänningar

Nålträdare

Inbyggda trådspänningar säkrar ett jämt syresultat.

Hjälpmedel för
att byta och trä
nålarna.

My Lock 644D är utrustad med
en unik differentialmatning, designad
för att förhindra tyget från att dra ihop
eller sträcka sig.
Differentialmatningen består av 2
matare: den främre mataren
transporterar den mängd tyg som
behövs i förhållande till stygnlängdsinställningen. Den bakre mataren
transporterar den mängd tyg enligt
differentialmatningens inställning.
Differentialmatningen kan justeras
mellan 0,5-2,2. Både stygnlängd och
differentialmatningen kan justera
även under pågående sömnad.

Inbyggd
trådavskärare
Trådskäraren sitter
bekvämt placerad
på maskinens
vänstra sida.

Genom att lyfta pressarfoten
utlöses alla trådspänningarna,
och du kan enkelt dra trådarna
genom maskinen.

Smal pressarfot
Enkelt översikt av
tyget med hjälp av
en smal pressarfot.

Differentialmatning

Koppla ur överkniven
Med ett enkelt handtag
kopplas kniven in eller ur.

Enkel konvertering till rullfåll

Snabbträdning av undergriparen

Du behöver ej byta stygnplåt, endast reglera stygnplåtsinställningen till ”R”
och maskinen är klar för att sy rullfåll.

Undergriparen kan enkelt fällas
fram för snabb trädning.

Justerbar skärbredd
Beroende på tygets grovlek, kan sömmen vara för
lös eller för hård även om trådspänningen är korrekt
justerad. Du kan i dessa tillfällen enkelt justera
skärbredden för ett perfekt resultat.

Justerbar differentialmatning
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Justerbar differentialmatning för att förhindra att tyget
drar ihop eller stäcka sig. Justerbar mellan 0,5-2,2.

4-trådig overlock

3-trådig overlock-smal

3-trådig overlock-bred

Förinställd trådspänning
Snabbjustering av trådspänningen
för rullfåll och flatlock.

2-tråds hake
Med 2-tråds haken kan du sy
2-trådiga overlocksömmar t.ex.
rullfåll och flatlock med grova
dekorativa trådar.

Montera 2-trådshaken för
overlocksömmar med 2 trådar.

Justerbar trådguide
Snabbjustering av trådspänningen för 2 eller 3-4 trådiga sömmar

SPECIFIKATIONER

Färgkodad trådguide
Färgkodad trådguide
för enkel trädning.

Rullfåll

Smalfåll

● Sömmar: 2-, 3- och 4-trådiga
● Nålar: HAx1SP
● Stygnlängd: 1-5 mm
● Stygnbredd: 2,0-7,5 mm
● Differentialmatning: 0,5-2,2
● Skärbredd: 3,1-5,1 mm
● Överkniven: kan kopplas ur
● Trådspänningen: 0-9 (inbyggda)
● Trådguide: färgkodad
● Pressarfotsfäste: snap on
● Fotpedal: elektronisk

Picotfåll

Flatlock

EXTRA TILLBEHÖR
Bandfot med bandrulle

Blindfållfot

Pärlfot set

Snoddfot A

Snoddfot B

Rynkapparat

Resårrynkningsapparat

Rynkfot

Syguide

Passpoalfot 1/8”

Passpoalfot 1/16”
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