Skyline S7

När sykomfort prioriteras!

Modellspecifikation

Skyline S7 är toppmodellen i Skyline serien
med 210 mm invändig arbetsyta. Levereras
med 240 sömmar, inkl. 11 stycken 1-stegs
knapphål och alfabet med två typsnitt.
Hemmaskräddare, quiltare och heminredare
värdesätter det inbyggda AcuFeed ™ Flex matarsystemet och automatiskt pressarfotslyftet.
Sykomfort för problemfri sömnad i olika typer
av material.

Inbyggda sömmar

Klassifikation
Form
Alfabet

Sy- och skrädderimaskin (grupp 1C)
240 sömmar inkl. 11 st 1-stegs knapphål
9 mm breda sömmar
Alfabet med Block och Script typsnitt
Syhastighet 1000 stygn per minut
EasySet undertrådspolsystem
Invändigt arbetsutrymme 210x120 mm
Inbyggd AcuFeedFlex övermatare med diff. justering
SFS Plus undermatarsystem
Automatiskt pressarfotslyft
Enkelt sömval på tryckskärm
Snapp on byte för stygnplåt
5 års full garanti

2 typsnitt: Script och Block 5 och 7
mm, Block stora bokstäver och siffror
9 mm.
5 mm framåt och bakåt

Skapa egna sömmar
Stygnkombinations kalkulator

Ja
-

Minnefunktion

3MB

Maskin storlek

B:504/H:316/D:236 mm

Stygnöversikt

I topplocket

Stygn- och funktionsval

Syhastighet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 inkl. 11 olika typer av knapphål

Max. stygnlängd

Invändigt arbetsutrymme

Hög syhastighet ökar effektiviteten. Extra högt pressarfotslyft för
enkel start i tjocka tyger. Skyline S7 har de speciella sömmarna
du behöver och mängder med spännande tillbehör att komplettera med.

Friarm

9 mm (91 nålpositioner)

Vikt

SFS Plus (Superior Feed System), matar tyget innan nålen tar tag
i tyget och har extra långa matare på sidorna för exakt matning.
För extra svåra projekt aktiveras det synkroniserade, justerbara
inbyggda AcuFeed ™ Flex matarsystemet. Syr skinn, plast, quiltning och långa gardinsömmar i tjocka tyger med perfekt resultat.

Elektronisk symaskin (Grupp 1C)

Max. stygnbredd

Inbyggd syguide (syhjälp)

9 mm breda sömmar, liggande trasselfritt spolsystem gör att du
kan sy utanför tyget och du har full kontroll på undertrådspolen
samt maskinen går extra tyst.

Skyline S7

LCD tryckskärm
Ja
10 kg
B210xH120 mm
60-700 spm med start/stopp knapp
60-1000 spm med fotpedal

Hastighetskontroll

Ja

Nål upp/ner knapp

Ja, med memorering

Pressarfotjustering

Automatisk (justerbar)

Automatiskt pressarfotslyft

Ja

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Knälyft för att höja pressarfoten

Ja, justerbar

Undermatarsystem/antal matare

SFS Plus, 7 delad

Matarsänkning

Ja

Övermatarsystem

Inbyggt synkroniserat AcuFeedFlex
med differentialjustering. Bred och smal
fot, (smal är extra tillbehör)

Raksömstygnplåt

Snapp av/på byte

Trådklipp
Inbyggd nålträdare
Belysning av syområde
PC anslutning
Spolsystem
Standard pressarfötter

Ja, även utag för fotpedal trådklipp
Ja, enhands
6 st vita LED ljuskällor (skuggfria)
USB (uppgraderbar)
Easy Set
Sicksackfot (monterad på maskinen),
auto 1-stegs knapphålsfot inkl.
stabiliseringsplatta, fållfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, applikationsfot öppen,
blindfållfot, kastfot, frihandsquiltfot
PD-H, frihandsquiltfot sluten QC/
öppen QO/sicksack QV, knappfot,
knapphalsplatta, 1/4” fot, bred
övermatarfot med hållare.

Standardtillbehör:
5 st spolar, skruvmejsel, rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv,
nålask, quiltguide, 2 av varje trådrullestopp liten, stor, och special, extra
trådrullehållare, knälyft, pekpenna till tryckskärmen, raksömstygnplåt,
strömkabel, stor vit fotpedal, svart tyghuv med Janome broderi, Stitch
Composor CD, instruktions DVD, instruktionsbok.

Automatiskt pressarfotslyft
Den automatiska pressarfotslyften lyfter automatiskt pressarfoten
efter trådklipp eller efter en programmering av trådklipp t.ex vid
slutet av en rad med dekorativa sömmar. Ger dig fria händer och
du kan hålla händerna på ditt projekt. Pressarfotlyften kan även
programmeras så att den lyfter vid slutet av varje söm, med nålen
nere för att lättare kunna vända tyget.
Variable Zig zag
Denna funktion ger exakt kontroll över stygnbredden med hjälp av
knälyften. Börja med en raksöm medan maskinen fortfarande syr,
tryck på knälyften för att bredda din söm upp till 9 mm bred sicksack. Använd denna till fihandsquiltning, applikationer, frihands
monogram
Stitch composer
Med det unika Stitch composer programmet kan du skapa och
redigera sömmar på din PC. 100 sömmar från maskinen är
inbyggda i programmet. Skapa dina egna sömmar från
scratch! Programmet är lätt att använda och det är enkelt att
överföra stygn till maskinen.

Sömöversikt Skyline 7

Extra tillbehör till Skyline 7:
Art. nr:

Produkt:

Pris:

858 418 008

Trådklippspedal inkl.
bottenplatta

585,00

202 127 006

Smal övermatare inkl. fot och
hållare - AcuFeedFlex

459,00

202 128 007

Blixtlåsfot smal - AcuFeedFlex

199,00

494 708 008

Sybord L115/D46/H77 cm

4195,00

(beställ iläggsplatta F separat)
494 407 107

Iläggsplatta F

449,00

861 401 215

Sybord 500x300 mm

202 130 002

Förstoringsglas 3 olika storlekar

329,00

200 445 007

Spolkorg till frihandsquiltning
8 gram (blå)

219,00

858 402 009

Trådstativ (2 hållare)

419,00

1295,00

