TOYOTA

SUPERJ34
» 34 indbyggede sømme
» Designet til at sy i kraftigt stof
» Let vægt - 5,2 kg
» Drop-in spole
» Masser af tilbehør
» 3 års garanti

SUPERJ34 har hele 34 indbyggede sømme: 15 standardsømme, f.eks. lige-sting, zigzag,
blind-sting, 4-trins knaphulssøm m.m. Derudover har den 19 stræk- og pyntesømme, så du
virkelig kan udfolde din kreativitet.
Denne symaskine er designet, til at kunne sy igennem kraftigt stof, f.eks. jeans. Den kan sy
igennem op til 12 lag stof, hvilket som regel volder de fleste symaskiner problemer. Det kan den
bl.a. fordi Toyota har fremstillet en speciel trykfod til kraftige stoffer. Trykfoden medfølger
selvfølgelig ved køb af SUPERJ34.
Som ekstra bonus har den også indbygget nåletråder, justerbar trådlængde, justerbart
trykfodstryk, vandretliggende undertråd med gennemsigtigt låg og en lille indbygget guide, der
viser dig hvordan du spoler undertråd, monterer undertråd, skifter nål, osv.
Har du behov for at transportere symaskinen, kan du glæde dig over dens lette vægt på 5,2 kg.
Alt i alt en dejlig maskine i ergonomisk design, som gør det at sy og betjene symaskinen,
nemmere for dig.
Med denne symaskine medfølger bl.a. almindelige nåle, jeans nåle, diverse trykfødder,
undertrådsspoler, quilte-guide, lille skruetrækker, støvcover m.m.
3 års garanti!
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SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SUPERJ34

Sømme i alt

34

Antal nyttesømme

15

Antal overlock-/stræk-sømme

11

Antal pyntesømme

8

4-trins knaphul

Ja

Indbygget alfabet

Nej

Fri-arm

Ja

Søm-valg

Ja, via drejehjul

Vandretliggende spole
Lodretliggende spole
Nåletråder

Ja
Nej
Ja

Maks. stinglængde

4 mm

Maks. stingbredde

5 mm

Trådspænding, manuel
Trådspænding, automatisk

Ja
Nej

Lys

Ja

Flere nålepositioner ved ligesøm

Ja

Trådningssystem

Almindelig

Vægt i Kg.

5,2

Mål (mm)

410 x 198 x 294

Trådskærer

Ja

Quick Adviser

Ja

Hastighed

Max. 800 sting pr. minut
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