
Dodatkowe akcesoria
Szeroki blat Wt12
Blat powiększa pole pracy maszyny, 
dzieki czemu szycie dużych 
fragmentów tkaniny jest bardzo 
ułatwione.

Zestaw do wyszywania 
okręgów CIRC1

Zestaw służy do bardzo łatwego
wyszywania okregów o promieniu od 3 
cm do 13 cm. Można stosować ściegi 
proste, zygzakowe, dekoracyjne. Do 
przyrzadu można mocowac stopki 
standardowe lub stopki specjalne.

Uchwyt do prowadzenia 
tkaniny
Niezastapiony gadżet podczas 
wykonywania recznych haftów i 
pikowania na maszynie.

Obcinacz krawędzi F054N
Stopka służy do odcinania nadmiaru 
materiału podobnie jak owerlok. Można 
ją stosować ze ściegami prostymi, 
zygzakowymi, obrębiającymi.

Stopka teflonowa F007N
Zapobiega przywieraniu materiału do 
stopki, znakomicie wspomaga ząbki 
transportu dolnego. W pewnych 
sytuacjach bywa niezastąpiona. Można 
używać jej do szycia różnymi ściegiem 
(również z regulacją szerokości).

Lamownik F014N
Stopka przeznaczona jest do 
obszywania taśmą (lamówką) brzegu 
materiału w celu zabezpieczenia jego 
krawędzi lub jej ozdobienia. 

Stopka do wyszywania 
wypustek F037N
Stopka umożliwia precyzyjne 
wyszywanie wypustek z kordonkiem 
przy zastosowaniu podwójnej igły.

Stopka do rolowania F039
Umożliwia tworzenie zrolowanych 
krawędzi cienkich tkanin.
Szerokość zygzaka od 3 do 3,5 mm.

Stopka do falban, plis F051
Wykonanie równych falbanek, plis czy
dużych marszczeń jest naprawdę 
proste.

Stopka do quiltingu F061
Idealnie nadaje się do pikowania, 
cerowania oraz haftowania. Dzięki 
jednoczesnemu ruchowi igły i stopki w 
górę, można jej używać na każdym 
rodzaju tkanin.

Zestaw do dekoracyjnego 
szycia BWRK1
Zestaw wyposażony jest w specjalny 
bębenek, który umożliwia 
bezpośrednie szycie np. sznurkiem, 
kordonkiem, tasiemką.

Wielofunkcyjny kontroler 
nożny

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

Maszyny do szycia i pikowania. 
Charakteryzują się zwiększoną 
prędkością szycia i trwałością

- duża przestrzeń do szycia 210 mm

- prędkość szycia do 850 śc./min

- MENU W JĘZYKU POLSKIM

- SFDS - prostokątny system pracy ząbków

- automatyczny nawlekacz igły

- automatyczny obcinacz nitki

- projektowanie ściegów



Właściwości Opis NV 1100 NV 1300

Wbudowane ściegi

Automatyczna dziurka

Automatyczne nawlekanie igły

140 182

Szybki montaż szpulki

Pojemnik na akcesoria

Oświetlenie LED

SFDS

Opuszczane ząbki

Szybki system nawijania szpulki

Pozycjonowanie igły

Ryglowanie ściegu

Wyświetlacz LCD

Komunikaty o błędach

Regulacja naprężenia nici

Przyciski sterujące

Walizka

Zatrzaskowe mocowanie stopek

Regulator prędkości

Mapa ściegów

Podwójna igła

Igła na środku, igła po lewej

Duże litery

Małe litery

Łączenie wzorów

Odbicie lustrzane

Regulacja wzoru w pionie

Podnośnik kolanowy

Szycie w bok

Automatyczne naprężenie nici

Górny transport opcja opcja

Duży wybór ściegów użytkowych i dekoracyjnych

Idealne jednolite dziurki, w tym dziurki z oczkiem

Proste i szybkie nawlekanie igły za pomocą jednego ruchu

Zwiększa wydajność maszyny

Wygodny schowek na najpotrzebniejsze akcesoria

Jasne oświetlenie pola pracy

Układ transportu ząbków precyzyjnie dociska tkaninę na całą powierzchnię stopki

Jednym przełącznikiem można opuścić ząbki. Przydatne przy pikowaniu, haftowaniu

Ułatwia i przyspiesza pracę z maszyną

Przycisk zmiany pozycji igły umożliwia opuszczenie lub podniesienie igły

Maszyna automatycznie wiąże ścieg na początki i na końcu szycia

Czytelny, podświetlany ekran LCD, na którym widoczne są parametry ściegu: 
gęstość i szerokość, i inne właściwości.

Maszyna informuje o nieprawidłowych ustawieniach

Łatwa regulacja naprężenia nici w zależności od grubości tkaniny

Umieszczone w wygodnym miejscu, tuż przy igle

Wytrzymała i twarda ochrona maszyny

Zapewnia szybki montaż i demontaż stopek

Umożliwia łatwą kontrolę prędkości obrotów maszyny 
Suwak może również kontrolować szerokość ściegu

Wewnątrz pokrywy umieszczona jest mapa dostępnych ściegów

Maszyna może pracować w trybie pojedynczej lub podwójnej igły

Możliwość ustawienia wygodnej pozycji igły dla ściegu prostego 

Wyszywanie dużych liter

Wyszywanie małych liter

Tworzenie własnej kombinacji ściegów

Tworzenie odbicia lustrzanego ściegów

Dopasowywanie długości dekoracyjnych ściegów

Podnoszenie i opuszczanie stopki za pomocą dźwigni kolanowej. 

Szycie w prawo i w lewo.  Wyszywanie dekoracyjnych ściegów o szerokości 40 mm

Czujnik reaguje na grubość tkaniny i dopasowuje naprężenie nici 

Gwarantuje lepsze ściegi podczas szycia wielu warstw tkaniny

Funkcje

Oświetlenie
Maszyny wyposazone są w 
diody LED emitujące zbliżone 
do naturalnej barwy światło.

SFDS
Transport pracuje po prostokącie 
a nie jak w większości maszyn po 
elipsie. Zapewnia precyzyjny 
docisk stopki i przesuw materiału. 
Gwarantuje optymalną jakość 
wykonywanego ściegu.

Wygodny montaż dolnej 
szpulki

Rotacyjny chwytacz zapewnia 
cichą pracę maszyny, a 
specjalny system mocowania 
dolnej szpulki znacznie 
ułatwia wymianę nitek.

Ustawienia ściegów
Pełna regulacja długości i 
szerokości ściegów. 
Łatwa regulacja naprężenia 
nici w zależności od grubości 
tkaniny.
Wszystkie ustawienia można 
zapisać w pamięci maszyny.

Przestrzeń do szycia
Odległość igły od ramienia 
wynosi 210 mm.
Dzięki specjalnej budowie 
maszyny dysponujemy dużą 
swobodą ruchu.

Podnośnik kolanowy
Umożliwia podnoszenie i 
opuszczanie kolanem stopki. 
Idealne rozwiązanie dla 
użytkowników dużo szyjących.


