
TRIBUTETM 145C 

Viktige funksjoner
• Exclusive Sewing AdvisorTM 
• Ensfarget berøringsskjerm, 3” (64 x 48 mm) 
• Sømvalg på berøringsskjermen
• Nytte- og pyntesømmer: 200 
•  Programmerbare skrifttyper 4: Mesafont, blokkbokstaver, 

Kyrillisk, Hiragana
• 200 sømmer, inkludert bokstaver, tegn med mer 
• Knapphullsstiler: 7 + snorhull + program for isying av knapp 
• Mine sømmer: 8 permanente minner, 160 sømmer totalt
• Automatisk trådkniv 
• Trådspenning som justerer seg selv elektronisk 
• 3 LED-lys

Funksjoner for sying
• 29 nålstillinger 
• 7 trykkføtter til å klikke på 
• Ekstra trykkføtter er tilgjengelig
• Perfekt balanserte knapphull 
• Program for isying av knapp 
• Automatisk avsmalning 
• Piktogramfunksjon 
• Undertrådsensor 
• Speilvending i lengden 
• Speilvending sideveis
• Juster stinglengde og -bredde 
• 7 mm stingbredde
• Sikring av tvillingnål og sikring sømbredde
• Fix-funksjon 
• Stopp-funksjon 
• Nålstopp oppe/nede
• Elektronisk hastighetsregulator: 5 hastigheter 
• Øyeblikkelig og fast tilbakesømstilling
• Start/stopp-funksjon (sy uten fotregulatoren)
• Sømmene vises på skjermen i full størrelse

557 sømmer:
 • Nyttesømmer
 • Quiltesømmer
 • Sateng- og oldemorssømmer
 • Pyntesømmer
 • 4 alfabeter

TRIBUTETM 145M 

Viktige funksjoner
• Innebygd nålitræer
• Ergonomisk og nyskapende utforming
• Sømguide
• Knutefri rotasjonskrok
• Permanent smurt
• Deksel for oppbevaring av maskinen
• Presset på trykkfoten kan justeres
• Justering av hastighet
• Trådkniver
• Senkning av transportører
• Innebygd linjal

Funksjoner for sying
• Nålstopp oppe/nede
• Justerbar stinglengde og stingbredde
• Opptil 5 mm stingbredde
• Opptil 4 mm stinglengde
• Ett-trinns knapphull
• Enkelt sømvalg
• Justerbar nålstilling
• Øyeblikkelig bakoversøm
• 11 Trykkføtter til å klikke på
• Ekstra trykkføtter er tilgjengelig

22 sømmer:
• Nyttesømmer
• Quiltesømmer
• Sateng- og oldemorssømmer
• Dekorative sømmer

Ha det gøy underveis
husqvarnaviking.com

NYHET! 
Jubileumsmaskiner i 
begrenset antall

Part # 471038621

VIKING, TRIBUTE, SEWING ADVISOR 
og KEEPING THE WORLD SEWING er 

varemerker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC. 
HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker 

tilhørende Husqvarna AB. © 2017 Singer Sourcing 
Limited LLC. Med enerett.

TRYKKFOTSETT INKLUDERT! 
Når du kjøper en jubileumsmaskin fra 
HUSQVARNA VIKING®

Settet inkluderer:
Rynkefot: Rynk stoffet eller lag rynker og fest en rysje i ett trinn. 
Transparent snorfot: Sett inn integrerte snorer i sømmer og langs 
kanter for å få et skreddersydd utseende. Kantsømsfot: Broder 
leggsøm eller sy på snorer eller kantsøm for å lage vakker dekor.



Enten du er en nykommer i HUSQVARNA 

VIKING®-familien eller en lojal merkevareentu-

siast, tilbyr vi deg spesialmodellene fra 145-års 

jubileet! Disse datastyrte og mekaniske maskinene, 

som har fått det treffende navnet TRIBUTE™ 

145C/145M, har alt du trenger for å skape sy-

prosjekter etter ditt eget hode. Benytt deg av den 

innebygde nålitræeren, ettrinns-knapphull og en 

hel rekke pyntesømmer og elastiske sømmer! Feir 

145 år med syglede sammen med oss, og velg en 

særegen suvenir som du kan ha glede av hele livet.

Spesialutgave i begrenset antall De beste funksjonene på TributeTM jubileumsmaskiner

TributeTM 145C

TributeTM 145C

TributeTM 145M

TributeTM 145M

Arven fra HUSQVARNA VIKING®!

Siden 1872 har vårt mål alltid vært å spre syglede via eksklusiv komfort og 

tidsbesparende nyskapninger, så vel som gjennom inspirasjon, opplæring og personlig 

service. Syentusiaster over hele verden forbinder varemerket vårt med ingeniørarbeid 

av høy kvalitet, utrolige muligheter og intuitivt design.

Ha det gøy underveis
Disse maskinene er designet for syentusiaster som er på jakt etter 
den kvaliteten og nytteverdien som du kun får fra HUSQVARNA 
VIKING®. Enten du er en erfaren syer eller i ferd med å utvikle 
syferdighetene dine, så passer TributeTM-maskinene for deg. Kapasiteten 
og det store utvalget av syfunksjoner vil inspirere deg og få kreativiteten din 
til å blomstre, og gi deg mange år med gode syminner. Ikke gå glipp av dette 
tilbudet – disse maskinene er tilgjengelige kun i en begrenset periode.

SØMGUIDE
En innebygd sømguide anbefaler 
de best egnede innstillingene. Trekk 
den ut nederst på maskinen.

EXCLUSIVE SEWING ADVISORTM

Velg stofftype og syteknikk, så stiller 
Exclusive SEWING ADVISORTM-
funksjonen inn alt for deg.

NÅLITRÆER
Med den praktiske, innebygde 
nålitræeren kan du træ nålen på en 
rask og enkel måte.

200 SØMMER
Benytt deg av utvalget av 200 ulike 
sømmer, inkludert nyttesømmer, 
quiltesømmer, plattsømmer, 
oldermorssømmer og pyntesømmer, 
i tillegg til innebygde knapphull.

22 SØMMER
Med 22 sømmer kan du utfolde 
kreativiteten din fritt på alle typer 
stoffer.

KNAPPHULLSSYSTEM
Systemet for perfekt balanserte ett-
trinns knapphull syr begge sidene av 
knapphullet i samme retning for å 
unngå at stoffet vrir seg.

SØMOVERSIKT
Vakre sømmer som kan tilpasses 
dine ønsker.

UNDERTRÅDSENSOR
Maskinen stopper å sy og varsler 
deg når undertråden er i ferd med 
å ta slutt.

En effektiv og datastyrt modell med innebygde hjelpefunksjoner for økt syglede.

HUSQVARNA VIKING®-kvalitet, imponerende kapasitet og pålitelige resultater.

husqvarnaviking.com


