KREATIVITET I RÖRELSE
Upplev friheten som luftträdningssystemet på
overlockmaskinen HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 ger.
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Upplev luftträdningssystemet på overlockmaskinen

FUNKTIONER & FÖRDELAR
LUFTTRÄDNINGSGRIPARE

Med HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400 		
luftträdning trär du enkelt maskinens gripare.

INBYGGD NÅLTRÄDARE

Trä enkelt nålarna både till höger och vänster med den inbyggda
justerbara nålträdaren.

DIFFERENTIALMATNING

Förhindrar att stickade tyger töjs ut, att lätta tyger veckar sig, och
kan automatiskt rynka tyg.

LED-BELYSNING

Belyser sömnadsområdet för tydlig synlighet för att inte anstränga
ögonen.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD, SKÄRBREDD OCH
PRESSARFOTSTRYCK

Välj bästa stygnlängd, finjustera skärbredden och justera trycket som
appliceras på tyget för jämna sömmar på alla typer av tyg.

EXTRA PRESSARFOTSHÖJD

Enkelt att anpassa och sy tunga tyger i flera lager.

FUNKTIONER
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Upplev luftträdningssystemet på overlockmaskinen

4- /3- /2-TRÅDIG SÖMNAD

SÄKERHETSSPÄRR

15 SÖMMAR

UNIVERSALPRESSARFOT

Ger flera alternativ för dekorativ och nyttosömnad med 		
overlock.
Snabb sömnad med professionellt resultat:
4-TRÅDIG OVERLOCK

sömmar och överkastning.
3-TRÅDIG OVERLOCK, BRED (OCH SMAL)

Överkastning och dekorativa kanter.
3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Fina, smala fållar och kantsömmar.
3-TRÅDIG RULLFÅLL

Rullfållar och rullkantsömmar.
3-TRÅDIG UDDKANT

Uddkantsfinish för lätta tyger.
3-TRÅDIG FLATLOCK, BRED (OCH SMAL)

Platta sömmar och dekorationer.

3-TRÅDIG STRETCHOVERLOCK

Sömmar på superstretchigt tyg.

2-TRÅDIG ÖVERKANT, BRED (OCH SMAL)

Överkastning för ett tyglager.

När frontluckan är öppen aktiveras säkerhetsspärren så att
det inte går att sy på maskinen.
Symaskinen HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air
S|400 kommer med universalpressarfot förinstallerad på
maskinen. Foten kan användas med alla sömmar.

PRESSARFÖTTER MED KLICKSYSTEM

Byt snabbt och enkelt pressarfötter med bara ett klick och
öka antalet specialtekniker som du kan använda för din
overlock.

ELEKTRONISK HASTIGHETSKONTROLL
Kraftfull elektronisk hastighetskontroll upp till 1 300
stygn i minuten.

• En stygn för stygn-kontroll med full nålstyrka oavsett
hastighet.
• Sy snabbt och spara tid.

INBYGGD 2-TRÅDSOMVANDLARE

Konvertera enkelt din overlockmaskin till 2-trådssömnad
med den inbyggda omvandlaren.

INBYGGD TRÅDKNIV

Skär snabbt av trådkedjor med den inbyggda trådkniven.

SKRÄPBEHÅLLARE

Fäst skräpbehållaren på maskinen för att fånga upp tygbitar
och trådar och hålla rent och snyggt runt sömnadsytan.

2-TRÅDIG VIKT OVERLOCKSÖM, BRED 		
(OCH SMAL)

Kantavslut för lätta tyger.
2-TRÅDIG RULLFÅLL

Kantning för lätta tyger.
2-TRÅDIG FLATLOCK

Platta sömmar och dekorationer.
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