
Elektroninen ompelukone

Innov-is 1100

Ominaisuudet:

 Suuri työskentelytila (210 mm neulasta oikealle) tilkkutöihin ja vanutikkaukseen

 Selkeä 3,1” nestekidenäyttö; näytön kieleksi voi valita suomen, ruotsin, englannin, ranskan, saksan, hollannin, 

espanjan, italian, tanskan, norjan, portugalin, venäjän, puolan, tsekin, romanian, turkin, thain, kiinan tai japanin

 Uusi painike automaattiseen päättelyyn / koriste-/kirjainompeleen kokonaisen mallikerran ompeluun

 Polvinostimen avulla paininjalka nostetaan ja lasketaan polvella, jolloin kädet vapautuvat kankaan käsittelyyn

 Näytössä näkyvät valittu ommel ja ommelryhmä, suositus paininjalaksi, piston pituus ja leveys, neulan asento 

ompelun tauottua (kankaassa/ylhäällä) ja jatkuva ompelu/yhden mallikerran ompelu

 Kaksitoimintoiset numeronäppäimet (0 - 9):

- Näppäimeen merkityn perusompeleen pikavalinta

- Ompeleen suoravalinta koneen ommelvalikoimasta ompeleen järjestysnumeron avulla

 180 hyöty- ja koristeommelta (sis. napinlävet)

 Taulukko ommelvalikoimasta yläkannen sisäpinnassa

 Yksivaiheinen napinläpiautomatiikka, 10 erilaista napinläpeä, napin ompelu

 Yliluottelevat jousto-ompeleet, piilo-ompeleet, vahvistussalpa, pyöreä reikä

 Koristeompeleet, sis. laakaompeleet (osassa mallikerran pituus säädettävissä) ja ristipistot

 Aakkoset ja numerot (suuraakkoset, 5 fonttia, sis. kyrillinen ja japanilainen)

 15 muistipaikkaa kirjain-/ommelyhdistelmien tallentamista varten (70 merkkiä/muistipaikka)

 Mahdollisuus suunnitella omia ompeleita

 Nimikointi, kirjonta, koneparsinta syöttäjän hampaat alaslaskemalla

 Piston pituuden ja leveyden perussäädöt valmiina ommelta valittaessa, omat  säädöt voi tallentaa koneen 

muistiin

 Ompeleen kääntö peilikuvaksi, ompeleen jatkuva ompelu/yhden mallikerran ompelu 

sekä mallikerran alkuunpaluupainike

 Virheviestit varoittavat virheellisistä asetuksista

 Neulan aloitusasento valittavissa (neula vasemmalla/keskellä)

 Helppo puolausjärjestelmä

 Puolan pika-asetus, jolloin alalankaa ei tarvitse nostaa ylös

 Ompelunopeuden säädin, joka ohjelmoitavissa myös siksakin leveyden manuaaliseksi

säätimeksi

 Ompelu mahdollista ilman jalkasäädintä

 Helppokäyttöinen neulan langoitin

 Automaattinen langankatkaisu sekä ompeleen vahvistus

 Neulan asennon valinta (neula ylös/alas)

 Kaksoisneulatoiminnon valinta

 Tasainen kankaan syöttö pidennetyn 7-osaisen syöttäjän sekä syöttäjän uuden 

neliömäisen liikkeen (SFDS = Square Feed Drive System) ansiosta

 Paininjalan pikakiinnitys ja jousituksen lukitsin

 Paininjalan puristusvoiman säätö

 Oikein suunnattu tehokas kahden LED-lampun ompeluvalo

 Vapaavarsi, aputasossa 2 tarvikekoteloa

 Kantokahva

 Virtakytkin

 Monipuoliset tarvikkeet vakiovarusteena; kova koneen suojus

 Ompelunopeus 850 pistoa minuutissa

 Takuu 3 vuotta

Laaja lisätarvikevalikoima 

saatavilla, mm:
 Suuri aputaso WT12

 Lankateline 2 lankakartiolle TS7

 Ympyränompelupakkaus

 Pakkaus koristeompeluun paksulla 

alalangalla

 Leikkuri

 Yläsyöttäjä

 Vanutikkausjalka
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