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KAPACITET
Large C – mere plads til dæksømsprojekter.
Forlængerbord inkluderet – betyder
stor arbejdsflade til store projekter.
To LED-lamper – de oplyser syområdet og gør
det nemt og problemfrit at tråde maskinen og sy.

BRUGERVENLIGHED
Syguiden Exclusive Sewing Advisor™ –
indstiller den stinglængde, differentialtransport og
trådspænding, der passer bedst til det stof og den
teknik, du bruger.
Udvidet infosystem – oplysninger om,
hvordan du bruger de forskellige sømme, lige
ved hånden.
Nemme trådningsanvisninger – interaktiv dvd, der trin for trin forklarer fremgangsmåden.

INNOVATION
Stort grafisk touchdisplay – hvor alt, du har
brug for at vide, vises.
25 sømme – skær stofkanten ren, sammensy, overkast
og dekorer på den halve tid, næsten uanset hvilket
stof, du arbejder med.
• Dæksømme – sy en dæksøm på 3 eller 6 mm
eller en tredobbelt dæksøm, som det anbefales til
sportstøj eller som dekorativ effekt.
• Kædesøm – sy stoflag sammen, hvor der kræves en
presset, åben søm. Fungerer godt som en risøm.
• 5-tråds overlock – kombinerer to sømme til et
holdbart og professionelt resultat.
• 4-tråds overlock – skærer stofkanten ren, syr
sammen og overkaster kanten, så resultatet bliver
fantastisk.
• 3-tråds overlock – bred og smal overlock,
kantoverlock, dekorative kanter og effekter.
• 2-tråds overlock – smalle og brede overlocksømme
samt flatlock og rullesømme i tynde stoffer.
• Indbygget rullesøm – hurtig syning af 2- eller 3-tråds
rullesømme uden skift af trykfod eller stingplade.

Funktioner og fordele

TM

FLERE FUNKTIONER:
Justerbare indstillinger – alle indstillinger kan
justeres, så de passer til specialstoffer og -teknikker.
Sidste søm – maskinen husker den sidste søm, du har
syet, når du tænder den igen, så du nemt kan genoptage
projektet, hvor du slap.
Hukommelser – gem dine personlige indstillinger til
fremtidig brug.
5 syhastigheder – nemme at justere, når du har
brug for større kontrol i forbindelse med de forskellige
teknikker.
Elektronisk nålekraft – styring sting for sting med
fuld nålekraft ved alle hastigheder.
Nemt at skifte fra overlocksøm til dæksøm
– ingen udskiftning af stingpladen/trykfoden ved skift
mellem sømme.
Spændingsskiver, hvor trådene ilægges, og
farvekodede trådningsveje – nemme at tråde og
nemme at se.
Differentialtransport – eliminerer at sømme i
strikstoffer bølger samt til rynkning af tynde stoffer. Den
kan også bruges til automatisk rynkning.
Spændingsudløser – trådene trækkes nemt, når
trykfoden er oppe.

Trykfødder
• Universel standardtrykfod – kan bruges til alle
indbyggede sømme.
• Snap-on trykfødder – nemt skift til andre trykfødder
(tilbehør) ved brug af specialteknikker.
• Trykfødder som ekstra tilbehør – et stort udvalg af
tilbehør, så du opnår endnu bedre syresultater.
Ekstra trykfodshøjde – så du let kan sy i flere lag
og tunge stoffer.
Sikkerhedskontakt – maskinen kan ikke sy, når
frontlåget er åbent.
Flere sprog – vælg og indstil dit foretrukne sprog.
Flytbar overkniv – kniven kan deaktiveres ved brug
af specialteknikker.
Indbygget 2-tråds konverter – nem
konvertering til 2-tråds sømme
Trådkniv – hurtig overskæring af tråde.
Lineal – hurtig måling.
Indbygget forlænget bærehåndtag – flyt
maskinen uden at sammenfiltre trådene.
Opsamlingsbakke – opsamler rester og tråde.

HUSKYLOCK™ s25

HUSKYLOCK™ s21

HUSKYLOCK™ s15

Tråde

5,4, 3, 2

4, 3, 2

4, 3, 2

Sømme

25

21

15

Stort grafisk touchdisplay

l

EXCLUSIVE Sewing Advisor™

l

Udvidet infosystem

l

Flere sprog

l

Forudprogrammerede sømindstillinger

l

l

Dæksømme

l

l

Nemt skift fra overlocksøm til dæksøm

l

l

Stor syflade

l

l

Forlængerbord inkluderet

l

l

To LED-lamper

Pære

Pære

Universel trykfod

l

l

l

Snap-on trykfødder

l

l

l

Trykfod (ekstra tilbehør)

l

l

l

Justerbare indstillinger

l

l

l

Spændingsskiver, hvor trådene ilægges,
og farvekodede trådningsveje

l

l

l

Elektronisk nålekraft

l

l

l

Syhastigheder

5

2

1

1100

1100

1300

Lys

Sting/minut
Hukommelser

l

Sidste sting

l

Spændingsudløser

l

l

Friarm
Differentialtransport

l
Automatisk

Manuel

Manuel

Dvd om trådning

l

l

l

Ekstra trykfodshøjde

l

l

l

Sikkerhedskontakt

l

l

l

Flytbar overkniv

l

l

l

Indbygget 2-tråds konverter

l

l

Trådkniv

l

l

l

Lineal

l

l

l

Indbygget forlænget bærehåndtag

l

l

l

Opsamlingsbakke

l

l

l

©2009 HUSQVARNA, VIKING, HUSKYLOCK and SEWING ADVISOR er eksklusive varemærker tilhørende VSM Group AB. Alle rettigheder forbeholdes

Sammenligningsskema

Funktion

