
2-igłowy, 2/3/4-nitkowy Overlock ze Ściegiem 
Rolującym oraz Transportem Różnicowym

Dane techniczne

Liczba nici 2/3/4

Igły ELx705 rozm. #14/90, #12/80

Standardowe prawa igła / 3-5mm

szerokości lewa igła / 3-7mm

obrzucania ścieg rolujący / min 2mm

Długość ściegu 1-4mm ( standard: 2,5mm)

Transport różnicowy 0.6-N(1)-2.0

Podnoszenie stopki 4,5mm

Prędkość szycia max 1200 rpm

Waga 6,4kg

Wymiary 308 x 287 x 311 mm

 

Stopka do ściegu 
krytego

Stopka do wszywania 
taśmy/gumy

Stopka do naszywania 
koralików

Stopka do ściegu 
krytego

Stopka do wszywania 
taśmy/gumy

Stopka do naszywania 
koralików

Stopka do wypustki Stopka do marszczenia

Stopka do naszywania 
taśmy

2-igłowy, 2/3/4-nitkowy Overlock ze Ściegiem 
Rolującym oraz Transportem Różnicowym

Zależy Ci na wyższej jakości szycia i jednocześnie 
szukasz maszyny prostej w użyciu? 
MO70BA spełnia te potrzeby.



Różne funkcje dla uzyskania profesjonalnych rezultatów

Prosta, wygodna i łatwa w obsłudze

Tkaniny rozciągliwe

Tkaniny marszczone

Transport różnicowy

Umożliwia idealne wykończenie również w przypadku 
materiałów rozciągliwych takich jak dzianina lub 
żorżeta. Zmiana wartości transportu różnicowego jest 
mozliwa również podczas szycia.

Szerokość obcinania

Regulacja pozycji noża pozwala osiągnąć wyższą jakość 
wyrobów końcowych.

Regulacja docisku stopki

Dzięki tej regulacji za każdym razem można idealnie 
dostosować siłę docisku do grubości materiału.

NOWE

Wolne ramię

Opcja wolnego ramienia ułatwia szycie po obwodzie np. 
przy podwijaniu nogawek w spodniach, przy 
wykańczaniu rękawów oraz przy szyciu odzieży 
dziecięcej itp.

Krótszy ścieg

Dłuższy ścieg

Regulacja długości ściegu

Regulacja długości ściegu za pomocą pokrętła. Zakres 
regulacji od 1 do 4 mm ( również podczas szycia).

Nawlekacz dolnej nitki

Pozwala na wygodne nawleczenie nici dolnego 
chwytacza.

Talerzykowy system naprężania nici

Pozwala na łatwe i efektywne nawlekanie oraz prostą 
regulację nawet grubych nici.

Wyłączany nóż górny

Możliwość odchylania noża do tyłu, żeby nie odkrawał 
materiału. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo 
i wygodę podczas nawlekania nici igłowych.

Zmiana na ścieg 2-nitkowy

Umożliwia ozdobne wykończenie brzegów szytego 
materiału.

Oświetlenie pola pracy Suwak do ściegu rolującego

Łatwo i szybko można uzyskać mereżkę, używając 
wbudowanego w maszynę suwaka. Przestawienie 
ściegu nie wymaga zmiany stopki i płytki.

Prowadnik nici dekoracyjnych

Pojemnik na skrawki

Pomaga w utrzymaniu czystości w miejscu pracy.

Uchwyt

Poręczny uchwyt pomoże wygodnie przenieść maszynę 
w dowolne miejsce.

Akcesoria

Dostępne ściegi

4-nitkowy overlock

3-nitkowy overlock 2-nitkowy overlock

3-nitkowy wąski overlock3-nitkowy ścieg rolujący

3-nitkowy ścieg rolujący
falbankowy

3-nitkowy ścieg płaski

Pęseta, śrubokręt, szczoteczka, nawlekacz, śrubokręt płaski, schemat nawlekania 
nici, olejarka, konwerter ściegu, stożki antywibracyjne, nakrętka szpulki, siatki,  nóż 
górny, zestaw igieł, pojemnik na skrawki, pokrywa przeciwpyłowa

Akcesoria, takie jak pęseta i śrubokręt, można 
przechowywać wewnątrz osłony chwytacza.
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