TOYOTA

SL3314
» 3 og 4-tråds overlocker
» Høj syhastighed
» Justerbar stinglængde og -bredde
» Nem trådning
» Mulighed for rullesøm
» Medfølgende tilbehør

Her får du en hurtig, robust og virkelig god overlocker. Overlockeren syr en flot afslutning på
stoffet, samtidig med at den skærer det overskydende væk. Du behøver ikke engang at finde din
symaskine frem, for overlockeren kan faktisk hjælpe dig med det meste.
Toyota overlocker SL3314 er en 3 og 4-tråds overlocker med differentialtransport, hvilket sikrer
dig flotte og professionelle resultater.
Med denne overlocker følger 4 net. De er super smarte hvis du for eksempel skal bruge
syntetisk tråd, der let falder af trådrullen. Træk blot nettene over trådrullen, og så behøver du
ikke bekymre dig om det mere.
Frygter du trådning af overlockeren? Det behøver du ikke, for på SL3314 finder du en farvet
trådningsguide, som du blot følger, hvis du er i tvivl om hvordan du gør. Derved bliver du trygt
guidet igennem processen.
SL3314 har en høj syhastighed med op til 1500 sting pr. minut, hvilket er utroligt tidsbesparende
og hvilket de færreste overlockere kan blære sig med. Selv i høj hastighed fører den stoffet
jævnt frem uden problemer.
Derudover kan nævnes justerbar stinglængde og -bredde, justerbart trykfodstryk, mulighed for
rullesøm, indbygget bærehåndtag, medfølgende opsamlingsbakke, skruetrækker, pincet, nåle,
tråd m.m.
3 års garanti!
Mål: 300 mm x 230 mm x 290 mm

Vægt: 8,1 kg.
Stinglængde: 1-5 mm
Skærebredde: 4-6 mm
Overlockbredde: Standard 4,5 mm
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SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SL3314

Sømme i alt

5

Antal tråde

4

Rullesøm

Ja

Flatlock

Ja

Sikkerhedssøm

Ja

Differentialtransport

Ja

Fri-arm

Nej

Justérbar sømbredde

Ja

Justérbar stinglængde

Ja

Mulighed for ekstra tilbehør

Ja

Indbygget kniv

Ja

Motor

90W 220-240V, 50Hz

Sting pr. minut

Max. 1500 sting pr. minut

Vægt i KG

8,1
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