Skyline S7

Når sykomfort prioriteres!

Skyline S7 er toppmodellen i Skyline serien
med 210 mm innvendig arbeidsrom. Leveres
med 240 sømmer inkl. 11 stk 1-trinns knapphull og alfabet med to bokstavfonter.
Hjemmesyersker, quiltere og hjeminnredere
lovpriser det innbygde AcuFeed(TM) Flex
transportørsystemet og automatisk syfotsløft.
Sykomfort for problemfri søm i ulike typer
materiale.

Modellspesifikasjon
Klassifikasjon
Type
Innebygde sømmer
Monogram

Skapa egna sømmar
Sømkombinasjons kalkulator
Minnefunksjon
Maskin størrelse

Innvendig arbeidsrom
Sømhastighet
Makshastighetskontroll

Ja
3MB
B:504/H:316/D:236 mm
I toppdeksel
LCD trykkskjerm
Ja
10 kg
B210xH120 mm
60-700 spm med s/s knapp
60-1000 spm fotpedal
Ja

Nål opp/ned knapp

Ja, primærstopp ned

Trykkfotjustering

Automatisk (justerbar)

Automatiskt trykkfotsløft

Sy- og skreddermaskin (grupp 1C)
240 sømmer inkl. 11 stk ett-trinns knapphull
9 mm brede sømmer
Alfabet med Block og Script bokstaver
Syhastighet 1000 sting pr minutt
EasySet undertrådspolesystem
Invendig arbeidsområde 210 x 120 mm
Innbygd AcuFeedFlex overtransportør med diff.
SFS Plus undertransportørsystem
Automatisk trykkfotsløft
Enkelt sømvalg på trykkskjerm
Snap on hurtigskifte av stingplate
5 års fullgaranti

2 fonter: Script og Block 5 og 7 mm.
(store bokstaver og tall 9 mm.)
5 mm. fremover og revers

Vekt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 inkl. 11 forskjellige knapphull

Maks stinglengde

Innebygget syguide (syhjelp)

Høy hastighet øker effektiviteten. Ekstra høyt syfotsløft forenkler
start i tykke stoffer. Skyline S7 har de spesielle sømmene du trenger og mengder av spennende tilbehør å koplettere med.

Friarm

9 mm (91 nålposisjoner)

Søm og funksjonsvalg

SFS Plus (Suerior Feed System) transporterer stoffet før nålen
treffer stoffet og har ekstra lange transportører på sidene for
eksakt transportering. For ekstra vanskelige prosjekter kan du
aktivere det innbygde ,synkroniserte og justerbare AcuFeed(TM)
Flex transportørsystemet. Syr i skinn, plast, quilting og lange
gardinsømmer i tykke stoffer med perfekt resultat.

Elektronisk symaskin (Gruppe 1C)

Maks sømbredde

Stingoversikt

9mm brede sømmer og liggende flokesikkert undertrådsystem
gjør at du kan sy utenfor stoffet og du har full kontroll på undertrådspolen, samt at maskinen går ekstra stille.

Skyline S7

Ekstra høyt trykkfotløft

Ja
Ja

Kneløfter for å heve trykkfoten

Ja, individuelt justerbar

Undertransportør / antall deler

SFS Plus, 7 deler

Transportørsenker
Overtransportør

Rettsøm stingplate
Trådklipper
Innebygd nålitreder
Belysning av sømområdet

Ja
Innbygget synkronisert AcuFeedFlex
med differensialjustering. Bred og smal
fot (smal er ekstrautstyr)
Ett trykks snap av/på skifte
Ja, tom. uttak for fotpedal trådklipper
Ja, enhånds
6 stk hvite LED lyskilder/skyggefri

PC tilkobling

USB (oppgraderbar)

Spolsystem

Easy Set

Standard trykkføtter

Sik-sakfot (montert på maskinen),
auto knapphullsfot inkl. plate, faldefot,
glidelåsfot, applikasjonsfot, applikasjonsfot
åpen, usynlig faldefot, overkastfot, frihånds
quiltefot PD-H, knappisyingsfot, 1/4 inch
fot, overtransportør med hållare.

Standard tilbehør:
6 spoler, skrutrekker, lobørste sprettekniv/knapphullsåpner, nåleske
quiltelinjal, 2 av hver snellestopper liten og stor og spesial, ekstra
snellepinne, kneløfter, pekepinne, rettsøm stingplate, strømkabel,
fotpedal, sort stofftrekk med Janome broderi, Stitch Composor CD,
instruksjons DVD, instruksjonsbok.

Automatisk trykkfotløfter
Den automatiske trykkfotløfteren hever automatisk trykkfoten etter
en trådklipp - når trådklipperknappen trykkes eller etter en programmert trådklipp på slutten av en rad med dekorative sømmer slik at du kan holde begge hendene på syprosjektet hele tiden. Den
kan også innstilles til å heve etter hvilken som helst søm, med nålen
nede i stoffet, for enkel vending i hjørner.
Variabel Sik-Sak™
Denne funksjonen gjør det mulig med presisjonskontroll å styre
stingbredden via kneløfteren! Begynn med en rettsøm, så - mens
maskinen fortsatt syr, trykk mot kneløfteren for å utvide sømmen
trinnløst til en 9 mm sik-sak. Slipp opp for gradvis å vende tilbake til
en rettsøm. Denne avanserte kontrollen åpner for helt nye muligheter med frihåndsquilting, trådmaleri, kantapplikasjon, frihånds
monogramsøm mm.
Stitch Composer™
Det unike Stitch Composer™ programmet lar deg lage og redigere
sømmer på datamaskinen. 100 sømmer fra symaskinen er allerede
lagret i programmet. Du kan gjøre små eller store endringer på eksisterende sømmer. Programmet er enkelt å bruke og du overfører
sømmen til symaskinen din på et blunk

Sømoversikt Skyline S7

Ekstra tilbehør til Skyline S7:
Art. nr:

Produkt:

Pris:

858 418 008

Trådklipperpedal inkl. base

585,00

202 127 006

Smal overtransportør inkl. fot og
holder - AcuFeedFlex

459,00

202 128 007

Glidelåsfot smal - AcuFeedFlex

199,00

494 708 008

Sybord L115/D46/H77 cm

4195,00

(bestill ileggsplate F separat)
494 407 107

Ileggsplate F

449,00

861 401 215

Sybord 500x300 mm

202 130 002

Forstørrelsesglass 3 ulike
størrelser

329,00

200 445 007

Spolehus for frihåndsquilting8
gram (blå)

219,00

858 402 009

Trådstativ (2 snellepinner)

419,00

1295,00

