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Když si představíte všechny vlastnosti, které čekáte 

od overlocku, najdete je u Baby Lock Imagine.  

Pohodlnou obsluhu a inovaci od Baby Locku zaručeně

dostanete. S nejprodávanějším overlockem od Baby 

Locku se prostě nemůžete splést.

Navleče za Vás vítr!
Patentované automatické navlékání Jet-Air Threading TM 

- jednoduchým zasunutím konce nitě pro kterýkoli 
smyčkovač do navlékacího portu a stisknutím páčky
překonáte to, co Vás u overlocku vždy obtěžovalo. 
S proudícím vzduchem z navlékače "Instant Jet-Air
Threading TM  " přestane být postup při navlékání problé-
mem. Zapomenete na zkroucené nitě, barevné značení 
a hromady vodítek. Čas, který jste strávili navlékáním,
můžete strávit šitím. Žádné problémy s navlečením!
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Váš prodejce:

Patentované automatické napínání nití Automatic Thread
Delivery System - znamená žŽádné nastavování napětí.
Toto zařízení zabezpečuje při šití potřebné množství nitě pro
1 steh a dodává nit automaticky po stezích. Potřebné množství
nitě se kromě toho může měnit podle druhu stehu, např. 
standardní overlockový steh (široký a úzký), flatlock (široký 
a úzký), úzký lem, úzký rolovaný okraj. Nastavte druh stehu 
a šijte. Imagine Vám vytvoří vyvážený steh na jakékoli látce,
jakoukoli nití, bez nutnosti ručně nastavovat napětí nití. 

Patentované trubkové smyčkovače  - navlékání nití v libovol-
ném pořadí.  Tento druh smyčkovače umožňuje navlékání nití
vzduchem až do očka smyčkovače a okamžitý začátek šití
ihned po navlečení.  Nemusíte dodržovat žádné pořadí
navlékání nití. Jakoukoliv nit není problém dovléknout. Již
žádné odkryté nitě, žádná vodítka nití.

Technologické prvky
Rychlé navlékání Instant Jet-Air Threading Automatický

systém vedení nití Automatic Thread Delivery Systém 
Kolmá jehla. Svislá konstrukce jehly usnadní proniknutí

každou látkou. Trubkové smyčkovače Plnohodnotný
diferenciální podavač poměr řasení 2:1 poměr napínání
3:4  4/3/2 nitný overlock

Pro Vaše pohodlí
Vestavěný navlékač jehel Elektronický ovládací pedál 

Elektronicky řízený pohon Silný ořezávací systém a navíc
jediným otočením kolečka zapnete či vypnete ořezávací nůž,
který hladce a přesně ořízne jakoukoli látku Jediným ovlá-
dacím knoflíkem nastavíte délku stehu, automatické rolované
lemy a rolované okraje v plném rozsahu Vestavěné vodítko
stužky/pásky Rychloupínací univerzální přítlačná patka, 
systém snap-on Vestavěná schránka na příslušenství 

Vestavěné osvětlení

Pokročilé overlockové funkce
Rychlost šití až 1500 stehů za minutu Rolovací lem na dvě

nebo tři nitě Flatlockový steh na 2 nebo 3 nitě Nastavitelná
šířka stehu 1,5 - 7,5 mm Nastavitelná délka stehu: 1 - 4 mm 

Nastavitelný rolovací lem 1 - 4 mm Silný odřezávací 
systém Boční odřezávač niti Elektronicky řízený pohon

Příslušenství  - větší všestrannost pro Váš overlock. Kreativita
nezná mezí. Příslušenství Baby Lock podpoří Váš tvůrčí rozlet.

Baby Lock 

- Váš miláček pro šití!

Jednoduchost 

je podstatou 

overlocku


