1600 QCPro

Ateliermaskin med industrifølelse

Uansett om søm er hobbyen din eller levebrødet og du syr klær-, interiør- eller lappeteknikksøm, så er høyhastighets rettsømsmaskinen det riktige valget for deg. Raske rette
sømmer med en maskin som har den riktige
industifølelsen uten at du behøver å ha hørselsvern. Det finnes også menger av spennende
tilbehør å komplettere med.
1600 QCPro levereres med automatisk trådklipping.
Syhastigheten er 1600 spm, den raskeste på markedet. ”Liquid
Response” fotpedalen og det nye trådleveringssystemet bidrar
til at alt på denne maskinen er bygget for høy sømkvalitet og
profesjonell hastighet. 1600 QCPro er meget stillegående med
innebygget motor og er lett å transportere
Det store innvendige arbeidsområdet på 225x120mm til høyre for
nålen gir deg godt arbeidsrom for store prosjekter. Kneløfteren
lar deg løfte trykkfoten når du har begge hendene opptatt med
sømarbeidet ditt. Uavhengig motor lar deg spole undertråd mens
du syr. Med et trykkfotspress på hele 5 kg er du sikret at stoffet
ikke glir i maskinen. Velg mellom to ulike sybord, bordstativ for
nedsenking av maskinen eller plexiglass sybord.

Modellspesifikasjon
Klassifikation

Flatbord

Innebygde sømmer

Rettsøm

Maskinstørrelse
Vekt

Kneløfter for løft av trykkfoten
er standard.

Elektronisk symaskin

Form
Maks stinglengde

Uttak for å koble til ekstern bryter for trådklipp (ekstra tilbehør).

1600QCPro

Syhastighet
Regulerbart trykkfotspress
Ekstra høyt trykkfotsløft

6 mm fremover, 6 mm bakover
B495xH350xD200 mm
14,5 kg
1600 spm
5 kg
Ja

Transportørsystem
Spolesystem
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Rettsømmaskin
1600 sting pr minutt
Helroterende sidemontert undertrådspole
Uavhengig motor for undertrådspoling
Trådklipp
Industri trådløfter for optimal trådspenning
Trådleveringssystem
5 kg trykkfotpress, justerbart
Kneløfter til trykkfotløft
Dobbel sybelysning
Ekstra sterk symaskin
5 års fullgaranti

Separat motor for spoling
Transportørsenker

Stående, helroterende metall
Ja
Ja, med dekkplate

Trådklipper

Ja

Innebygd nålitreder

Ja

Belysning av syområde
Standard trykkføtter
Standard tilbehør

Bajonett 15W
Faldefot 2 mm, syguide inkl skrue
Tilbehørseske, rengjøringsbørste, nåler
5-pk. assorterte, skrutrekker liten og
stor, 2 stk snellestoppere (store), 5
stk spoler metall, 2 stk konholdere,
2 stk trådnett, kneløfter, olje, fotpedal, strømkabel, vinyl støvdeksel,
instruksjonsbok.

