Zainspiruj się
Sterowana komputerowo maszyna do szycia
z powiększonym polem pracy i czytelnym
wyświetlaczem LCD

Dołączony
przewodnik

180 wzorów szycia, w tym litery
przykładowe wzory ściegów

Twórz tak, jak tylko Ci się podoba!
Wzmocniony transport

Doskonała jakość ściegu

Dzięki zastosowaniu metalowych ząbków i unikalnej
konstrukcji stopki, maszyny serii G z łatwością szyją
materiały zarówno bardzo grube, jak wielowarstwowy
jeans i drelich, jak i bardzo cienkie, bez konieczności
regulacji docisku stopki.

Transport wzorowany na technologii przemysłowej
Aby osiągnąć idealne szwy i zapewnić płynne podawanie, JUKI zaadoptowała
w serii G rozwiązanie z maszyn przemysłowych. Mechanizm transportu w serii
G porusza się po prostokącie, dzięki czemu materiał pozostaje dłużej w
kontakcie z ząbkami transportowymi, co pozwala uniknąć przesuwania się
warstw i minimalizuje ryzyko marszczenia się materiału.

Żadnego marszczenia i ściągania
nawet przy cienkich materiałach.

materiał

materiał

transport
standardowy

transport
po prostokącie

Dłuższy kontakt ząbków z materiałem
zapewnia lepszą płynność podawania.

Łatwe szycie grubych materiałów.

Automatyczne
obcinanie nici

Powiększone pole pracy
Maszyna serii G,
dzięki szerszemu
stołowi oraz
zwiększonej
przestrzeni pod
ramieniem pozwala
na łatwiejsze i
bardziej wygodne
szycie dużych
projektów.

Przy pomocy jednego tylko przycisku
automatyczne obcięcie obu nici.

Tylko

Dziurki doskonałej
jakości

Automatyczne
nawlekanie nici

Łatwy montaż szpulki
Postępując zgodnie
ze wskazówkami,
łatwo umieścisz
szpulkę i nić w
koszyczku.

Automatyczny
nawlekacz nici ułatwia
i usprawnia proces
przewleczenia nici
przez ucho igielne.

Maszyna serii G
odszywa perfekcyjne
dziurki, niezależnie od
rodzaju używanego
materiału. Do wyboru
jest 8 rodzajów dziurek.

Stopki wyposażenia

Oświetlenie LED
Żarówka typu
LED jasno
oświetla pole
pracy białym
światłem.

3 - 12 - 3 warstwy jeansu.

1. Stopka uniwersalna
2. Stopka do obrzucania
3. Stopka do wszywania zamków
4. Stopka do ściegu krytego
5. Stopka do przyszywania guzików
6. Stopka do odszywania dziurek
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Opcjonalne zestawy wyposażenia
Zestaw techniczny (kod 40091175)

Zestaw kreatywny (kod 40108163)

1. stopka do mereżki
2. stopka z prowadnikiem
3. stopka z lamownikiem
4. stopka do guzików
5. stopka do haftowania i naszywania sznurka
6. stopka do zamków krytych

1. stopka do naszywania aplikacji
2. stopka do haftowania i naszywania sznurka
3. stopka do przyszywania koralików
4. stopka wszywania sznurka
5. stopka z prowadnikiem
6. stopka otwarta
7. 5 szt szpulek

Specyﬁkacja
Prędkość szycia

ścieg.

Długość ściegu
Szerokość zigzag
Wymiary
Waga

szer.

wys.

gł.

