
3-igłowy
drabinkowy

2-nitkowy
łańcuszek

5-nitkowy
zabezpie-
czający 

4-nitkowy
over-

lockowy

3-nitkowy
szeroki

3-nitkowy
wąski
4 mm

3-nitkowy
rolujący

falbankowy 

3-nitkowy
rolujący

3-nitkowy
over-

lockowy

2-nitkowy
rolujący

2-nitkowy
obrzucającyModel

MO-644D w

MO-654DE w

MO-655 w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

ww

w

w

www

MO-735 wwwwwwwwwww

 

 

SPECYFIKACJA MODELI

POPULARNE ŚCIEGI

8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
182-8655, Japan
TEL: 03-3480-2458 / FAX: 03-3480-5037
http://www.juki.co.jp

Subject to change without prior notice

PORÓWNANIE MODELI JUKI w Twoim domu
zawansowana japońska technologia MO-644D  MO-654DE  MO-655  MO-735

regulacja długości ściegu    w standardzie  

regulacja położenia dolnego noża    w standardzie  

wyłączany nóż    w standardzie  

przełącznik do ściegu rolującego (mereżki)    w standardzie  

oświetlenie    w standardzie  

stopka wieloczynnościowa    w standardzie  

stopka kompensacyjna do ściegu drabinkowego niedostępne  niedostępne   niedostępne   w standardzie

kolorowe oznakowanie przewlekania nici    w standardzie  

konwerter 2/3 nici opcjonalnie    w standardzie 

regulacja transportu różnicowego    w standardzie  

nawlekanie dolnej nici (chwytacza) niedostępne    w standardzie 

nawlekanie chwytacza do ściegu łańcuszkowego   niedostępne    w standardzie

dodatkowy stół  niedostępne    w standardzie

 MO-644D  MO-654DE  MO-655 MO-735
Prędkość szycia    max. 1 500 obr/min  
Liczba nici 2/3/4  2/3/4  2/3/4/5 2/3/4/5
Igły    do maszyn domowych rozmiar 11 - 14   
 lewa igła: 6 mm /    lewa igła: 6 mm /   lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm /  lewa igła: 7 mm /prawa igła 5 mm /
 Szerokość obrzucania prawa igła 4 mm /  prawa igła 4 mm /  ścieg rolujący 2 mm / ścieg rolujący 2 mm / 
 ścieg rolujący 2 mm  ścieg rolujący 2 mm  łańcuszek 10 mm  łańcuszek 10 mm / 
      ścieg drabinkowy 2,5-5 mm
Długość ściegu    1-4 mm (standard: 2,5 mm) / zawinięcie 1-1,5 mm  
Podawanie dyferencyjne współczynnik 0,7 - 2,0   
Naprężenie pokrętło typu przemysłowego / 1 obrót  
Ścieg rolujący (mereżka) igła prawa (wąski) lub igła lewa (szeroki) / 2 lub 3 nitkowy  
      Do ściegów overlokowych, 
Uniwersalna stopka              Do ściegów overlokowych oraz wszywania taśmy, gumki   drabinkowych i ściegu
      łańcuszkowego oraz 
       do wszywania taśmy, gumki
Podnoszenie stopki    5 mm  
Wymiary szer. 270 × gł. 340   szer. 270 × gł. 345   szer.315 × gł. 345  szer. 390 × gł. 390 
 × wys. 295 [mm]  × wys. 295 [mm]  × wys. 295 [mm] × wys. 300 [mm]
Waga 7,0 kg  7,0 kg  7,2 kg 8,5 kg 

MO-644D
2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-654DE
2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-655
2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze ściegiem łańcuszkowym i rolującym oraz transportem różnicowym

MO-735
2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze ściegiem łańcuszkowym i drabinkowym oraz transportem różnicowym

Kowal
Typewritten Text
ADAMAR, Rynek 11, 25-303 Kielcetel: (41) 343 16 65email: info@adamar.plwww.adamar.pl




