
Masz powody do radości!

Juno by Janome E1015



Twój dostawca maszyn

www.juno.com.pl

To wielofunkcyjna, bardzo prosta w obsłudze maszyna do szycia japońskiej 
firmy Janome. Posiada podstawowe ściegi i funkcje, dzięki którym możesz 
cieszyć się radością szycia. 
Doskonała dla osób zaczynających przygodę z szyciem.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI MASZYNY NALEŻĄ:
    15 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, 
    owerlokowe i ozdobne)
    półautomatyczne obszywanie dziurek
    płynna regulacja długości ściegów (max. 4mm)
    płynna regulacja szerokości zygzaka (max. 5mm)
    wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
    możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)
    możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne)
    zatrzaskowe mocowanie stopki
    chwytacz wahadłowy

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY ZAWIERA:
    stopkę uniwersalną
    stopkę do półautomatycznego obszywania dziurki
    stopkę do wszywania zamków
    stopkę z regulowanym prowadnikiem do ściegu krytego
    płytkę do cerowania
    szpulki 3szt.
    zestaw igieł
    rozpruwacz
    kabel zasilający
    rozrusznik nożny

E1015
Maszyna wieloczynnościowa sterowana mechanicznie 

Prosta i bardzo funkcjonalna
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Metalowy chwytacz, standardowy 
bębenek, zwykła szpulka. Nie 
musisz się martwić o dostępność 
dodatkowych szpulek 
czy bębenka.

Maszyna JUNO ma standardowy 
rozmiar, dzięki czemu 
otrzymujesz sporo miejsca 
pomiędzy ramieniem, 
a igielnicą maszyny.

Wolne ramię to funkcja, dzięki 
której możesz szyć na okrągło 
(dosłownie!). Bardzo wygodna 
podczas szycia nogawek 
czy rękawów.

Standardowy uchwyt stopek 
stwarza Tobie nieograniczone 
możliwości doboru stopek.

Łatwe nawijanie nici na szpulkę 
(szpulowanie). W maszynie JUNO
by JANOME E1015 używasz 
standardowych szpulek, więc 
jeśli masz gdzieś w domu 
szpulki, nie wyrzucaj ich, 
przydadzą się w pracy z JUNO.

Stojak na dwie szpule nici,
dzięki czemu możesz szyć
podwójną igłą bez dodatkowych
stojaków na nici.

Duże, wygodne pokrętło 
wyboru ściegów oraz płynna 
regulacja długości ściegów 
i szerokości zygzaka.

Łatwy 5 punktowy system 
nawlekania nici. 
Precyzyjna regulacja naprężenia 
górnej nici w skali od 0 do 9.
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