MODEL Q60B

Lada Q60B je moderní šicí stroj kvalitní celokovové konstrukce s velmi jednoduchou obsluhou a
dlouhou životností. Díky zesílené konstruci a možnostem nastavení je určen pro každodení
použití.

Základní charakteristika
32 stehů v základní nabídce, overlockové, strečové, prošívací a
ozddobné.
g Celokovová konstrukce těla stroje a mechaniky zaručuje tichý
chod stroje a dlouhou životnost !
g Automatický navlékač horní nitě provleče nit ouškem jehly během
okamžiku.
g Horizontální magnetický rotační chapač s antiblokem zabraňuje
zaseknutí nitě a díky magnetu je chapač stabilní a tichý.
g Průhledný kryt chapače znamená vždy dokonalý přehled o
množství spodní nitě na cívce, kdykolivběhem šití.
g Konstrukce chapače umožňuje snadnou výměnu cívky spodní
nitě bez nutnosti vytahovat spodní nit otvorem ve stehové desce.
g Automatická knoflíková dírka v jednom cyklu bez přepínání. Dírka
se ušije přesně na rozměr knoflíku pro
g který je určena.
g Plynulé nastavení délky a šířky stehu Vám umožní každý steh
přizpůsobit šitému materiálu.
g Regulace tlaku přítlačné patky Vám usnadní šití zejména
pružných a tenkých látek.
g Sedminásobně dělený podavač se speciálně tvarovanými zuby
spolu s výkonným motorem Vám umožní prošití i velmi silných
látek např. 10 vrstev jeansoviny.
g Úzké volné rameno pro šití rukávů a nohavic.
g Automatická spojka pro rychlé a snadné navíjení cívky spodní
nitě.
g Šití dvojjehlou pro ozdobné šití a zkracování triček.
g Ovládání podavače pro volný posuv látky při quiltování, vyšívání
a přišívání knoflíků.
g Praktický ořez nitě na bočním krytu stroje.
g Vestavěné kvalitní osvětlní pracovní plochy.
g Příslušenství a náhradní díly za přijatelné ceny.
g Nastavitelná šířka stehu do 6 mm.
g Nastavitelná délka stehu do 4 mm.
g

Volné rameno

* není součástí základního příslušenství

Automatický navlékač

Příslušenství dodávané se strojem
patka univerzální, oboustranná patka pro všívání zipů, patka pro šití
knoflíkových dírek, patka pro přišívání knoflíků, velká a malá
zarážka nitě, látací destička, vodič pro quilt, olejnička, šroubovák,
párač, cívky (4 ks), sada jehel (3 ks), přídavný kolík, podložka pod
nit, nožní spouštěč, měkký kryt.
Přehled stehů

Rozměry stroje

163mm

282mm

89mm

146mm
360mm

Automatická knoflíková dírka

Přídavný stolek *

