CREATIVITEIT IN BEWEGING
Geniet van het gemak van het luchtinrijgsysteem van de
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 overlockmachine.

™

overlockmachine met luchtinrijgsysteem

FUNCTIES & VOORDELEN
LUCHTINRIJGSYSTEEM

Met de HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 one-touch
luchtinrijg-overlockmachine, is het inrijgen van de grijpers van uw
overlockmachine kinderspel.

DIFFERENTIEELTRANSPORT

Voorkomt dat gebreide stoffen gaan uitrekken en dat dunne stoffen gaan
rimpelen. Kan bovendien gebruikt worden voor automatisch inrimpelen.

LEDVERLICHTING

Verlicht het naaigebied voor duidelijk zicht en minder vermoeide ogen.

INLEGDRADEN

Leg de draden simpelweg in de spanningsschijven en controleer eenvoudig
of de draden stevig in de spanningsschijven zitten.

INSTELBARE STEEKLENGTE, SNIJBREEDTE
EN NAAIVOETDRUK

Selecteer de beste steeklengte, pas de snijbreedte nauwkeurig aan en pas
de hoeveelheid druk die op uw stof wordt gebruikt aan voor gladde
naden op alle soorten stof.

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER

Rijg zowel de rechter als de linker naalden eenvoudig in met
de verstelbare ingebouwde draadinsteker.

EXTRA NAAIVOETHOOGTE

Om diverse lagen of dikke stoffen gemakkelijk te kunnen plaatsen en
naaien.

FUNCTIES & VOORDELEN
NAAIEN MET 4 /3 /2 DRADEN

Biedt meerdere opties voor decoratief en nuttig
overlocknaaien.

15 STEKEN

Snel naaien met professionele resultaten:

™

luchtinrijgsysteem op de overlockmachine

NAAIVEILIGHEIDSSLOT

Wanneer de voorklep open is, wordt het naaiveiligheidsslot
ingeschakeld en naait de machine niet.

UNIVERSELE STANDAARDNAAIVOET

4-DRAADS OVERLOCK

De HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400
machine wordt geleverd met de universele
standaardnaaivoet al aangebracht op de machine. Deze
naaivoet kan worden gebruikt met alle steken.

3-DRAADS OVERLOCK, BREED (EN SMAL)

KLIK-KLAAR NAAIVOETEN

Naden en naadafwerking.

Naadafwerking en decoratieve randen.
3-DRAADS SMALLE RAND

Fijne, smalle zomen en randen.

Breng snel en gemakkelijk een van de optionele naaivoeten
aan om de speciale technieken van uw overlockmachine uit
te breiden.

ELEKTRONISCHE SNELHEIDSREGELING

3-DRAADS ROLZOOM

Krachtige elektronische snelheidsregeling tot 1.300 steken
per minuut.

3-DRAADS PICOTRAND

Picotrandafwerking voor dunne stoffen.

• Steek-voor-steekcontrole met volledige naaldkracht bij
alle snelheden.
• Naai snel en bespaar tijd.

3-DRAADS FLATLOCK, BREED (EN SMAL)

INGEBOUWDE 2-DRAADS CONVERTER

Rolzomen en randen.

Platte naden en decoratieve versieringen.

Schakel uw overlockmachine eenvoudig over op 2-draads
naaien met de ingebouwde converter.

3-DRAADS ELASTISCHE OVERLOCK

INGEBOUWDE DRAADAFSNIJDER

Naden in superelastische stof.

2-DRAADS AFWERKSTEEK, BREED (EN SMAL)

Afwerksteek voor één stoflaag.

2-DRAADS GEROLDE OVERLOCK, BREED 			
(EN SMAL)

Snijd draadkettingen snel af met de ingebouwde 		
draadafsnijder.

AFVALBAKJE

Bevestig het afvalbakje aan de machine om stukjes stof en
draden op te vangen en het naaigebied netjes te houden.

Randafwerking voor dunne stoffen.

2-DRAADS ROLZOOM

Afwerking van dunne stoffen.

2-DRAADS FLATLOCK

Platte naden en decoratieve versieringen.
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