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Regulacja długości ściegu Oświetlenie Pojemnik 
na skrawki materiału

-

Ścieg rolujący (mereżka)Transport różnicowy

■tkaniny marszczone ■overlock ■mereżka

Wyłączany nóż górny 

Regulowany nóż dolny

■tkaniny rozciągliwe

■

Juki Corporation operates an environmental management system to 
promote and conduct the following as the company engages in the 
research, development, design, sales, distribution, and maintenance of 
industrial sewing machines, household sewing machines, industrial robots, etc., 
and in the provision of sales and maintenance services for data entry systems:
(1) The development of products and engineering processes that are safe to the environment
(2) Green procurement and green purchasing
(3) Energy conservation (reduction in carbon-dioxide emissions)
(4) Resource saving (reduction of papers purchased, etc.)
(5) Reduction and recycling of waste
(6) Improvement of logistics efficiency 
     (modal shift and improvement of packaging, packing, etc.)
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Nawlekacz dolnej nitki

Talerzykowy system naprężenia nici

Transport dyferencyjny regulowany poprzez znajdujące się po 
lewej stronie maszyny, pokrętło z wyskalowaną podziałką.

Wbudowany ruchomy 
języczek w płytce ście- 
gowej umożliwia łatwą i 
szybką zmianę pomiędzy 
ściegiem overlokowym a 
mereżką. Przestawienie 
ściegu nie wymaga zmiany 
stopki czy płytki.

Pozwala na wygodne nawleczenie 
nici dolnego chwytacza w ciągu 
kilku sekund.  Po prostu przecią-
gnij nić przez nawlekacz i podcią-
gnij prowadnik.

Odchyl do tyłu nóż, aby 
materiał nie był odkrawa-
ny. Funkcja ta zwiększa 
również bezpieczeństwo i 
wygodę podczas nawleka-
nia nici igłowych.

Szybka regulacja położenia noża 
umożliwia zmianę szerokości 
uzyskanego przeszycia i dostosowa-
nie ściegu do przeszywanych mate-
riałów. 

Regulacja długości ściegu za 
pomocą pokrętła umieszczonego 
na obudowie po prawej stronie. 
Zakres regulacji 1 do 4 mm. 

Pozwalają na łatwe i 
efektywne nawlekanie nici.

Wyposażenie opcjonalneSpecyfikacja
Prędkość szycia  1 300 ściegów/min. 
Liczba nici  3/4 
Igły  130/705H
Szerokość obrzucania  Lewa igła: 6 mm
 Prawa igła: 4 mm
 Ścieg rolujący: 2 mm
Długość ściegu 1-4 mm (standard: 2,5 mm)
Podawanie deferencyjne  Współczynnik 0.8-0.2 
Ścieg rolujący (mereżka) Igła prawa/ 3 nitkowy
Ścieg płaski  Prawa lub lewa igła / 3 nitkowy 
Podnoszenie stopki  6 mm
Wymiary  szer. 292 × gł. 295 × wys. 290 [mm]
Waga  7,4 kg 

DVD
Pojemnik na skrawki materiału

3-nitkowy wąski overlock
(mereżka) 

3-nitkowy wąski overlock
(mereżka) 

MO-50e

3-nitkowe rolujący 3-nitkowe rolujący 

4-nitkowy overlock4-nitkowy overlock

3-nitkowego rolujący
falbankowy

3-nitkowego rolujący
falbankowy

3-nitkowy płaski3-nitkowy płaski

3-nitkowy overlock3-nitkowy overlock

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

Po prostu overlock
Postaw na funkcjonalność!

Po prostu overlock
Postaw na funkcjonalność!
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