MO-114D / MO-104D

Overlocky které umí úžasně začistit kraj látky.
Díky velké nabídce stehů můžete sešívat
jak pružné tak pletené látky.
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4 - nitný overlockový steh

MO-204D

3 - nitný rolovací steh

MO-214D / MO-204D

3 - nitný úzký overlockový steh

Napěťová dráha na jedno zatáhnutí
Tento systém navlékání je velmi snadný.
Jen následujte barevnou dráhu pro
navléknutí jednotlivých nití.

Navlékač spodního smyčkovače
díky tomuto navlékači, navléknete spodní
smyčkovač do pár sekund.Pouze zatáhněte
nit do dráhy navlékáčku a vraťte ho zpět.
(pouze u stroje MO-214D a MO-114D)

MO-214D
MO-114D

MO-204D
MO-104D

Základní specifikace:
MO-214D a MO-114D/ MO-204D a MO-104D

Automatický rolovací steh

Nastavení šířky ořezu

Ten vytvoříte rychle díky možnosti zasunutí
vodiče stehu. Již není zapotřebí měnit
celou stehovou desku.

Velmi snadno nastavíte požadovanou šířku
ořezu overlockových i rolovacích stehů

Počet nití

2 / 3 / 4 nitě

Typ jehel

Organ 130 / 705H síla 70, 80, 90
Levá jehla: 5-7mm

Standartní šířka overlocku

Pravá jehla: 3-5mm
Rolovací lem: 1.8-2.2mm

Délka stehu

1-4mm (Standartní: 2.5mm)

Diferenciální podávání

0.7-2.0 Poměr

Zdvih patky

5mm / 7.5mm

Maximální rychlost šití

Maximum 1,500 stehů za minutu

Další možnosti stroje:
Nastavitelný přítlak patky
Osvětlění šicí plochy
Konvertor horního smyčkovače
(u MO-204D a MO-104D k dokoupení)

Standartní příslušenství MO-204D a MO-214D

Nastavitelná délka stehu
zvolíte si ji jednoduchým otočením kolečka, můžete si zvolit délku stehu od 1 do 4mm.
U typu MO-204D a MO-104D je toto nastavení ukryté uvnitř stroje.
MO-214D
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MO-204D
MO-104D
Patka pro slepý steh

Koš na odřezky

Volitelné příslušenství

Diferenciální podávání

Patka pro všívání gumy

Kordovací patka pro všívání
sartun a šití v křivkách

Patka pro všívání korálků

Patka pro snadné šití do kruhu

Patka pro všívání paspulek
a lampasů

Řasící patka

to můžete ovládat prostřednictvím kolečka pro nastavení, které je umístěno na pravé
straně stroje (MO-214D, MO-114D). U typu MO-204D a MO-104D, je toto kolečko
umístěno na levé straně stroje.
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