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Maszyna do szycia BERNINA
AG CHICAGO 5 (CH-5)
Cena

2 299,00 zł

Cena katalogowa

3 197,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Maszyna do szycia BERNINA CHICAGO 5

Zaawansowana komputerowa maszyna do szycia dla wymagających.
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Najważniejsze Funkcje:

maszyna komputerowa
394 programów szycia
ilość wzorów automatycznej dziurki na guzik - 11
ilość alfabetów - 2 (194 znaki)
funkcja pamięci
chwytacz rotacyjny
podwójna płynna regulacja ściegów (długość i szerokość)
max szerokość ściegu - 7 mm
max długość ściegu - 4.5 mm
prędkość szycia do 680 wkłuć/min
wolne ramię - 15 cm
funkcja pozycjonowania igły (góra/dół)
możliwość 15 różnych pozycji igły
przycisk START/STOP + suwak regulacji prędkości
automatyczne zabezpieczenie ściegu
zatrzaskowy system mocowania stopek (s-matic)
łatwy wybór ściegów
uproszczony system nawlekania
nawlekacz igły
przycisk szycia wstecz
oświetlenie LED
zewnętrzny obcinacz nitek
regulacja docisku stopki
wbudowany szpulownik
6 stopek na wyposażeniu
igły systemu 130/705H półpłaska kolba
możliwość szycia igłą podwójną
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możliwość szycia bez ząbków transportu

Nowa Chicago 5 została wyposażona w 394 programy szycia, w tym ściegi użytkowe, ściegi dekoracyjne, do pikowania, 11
automatycznych dziurek na wymiar guzika oraz liternictwo - 2 alfabety (po 97 znaków: duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne).

Wybór ściegów odbywa się w prosty i szybki sposób dzięki numerycznej klawiaturze wystarczy wpisać numer ściegu i możemy
już z niego korzystać. Poszczególne ściegi można zapisywać w pamięci maszyny i łączyć w sekwnecje.Parametry każdego ściegu
(takie jak: długość, szerokość, odbicie lustrzane, wydłużanie, szycie igłą podwójną) mogą być indywidualnie zmieniane przez
użytkownika.

Ponadto po ustawieniu żądanych parametrów istnieje możliwość zapisania ich w pamięci, aby wykorzystywać je w późniejszym czasie.
Kombinacja zapisanych w pamięci ściegów (np. napis) może być przechowywana na stałe, dzięki czemu po ponownym uruchomieniu
maszyny można je ponownie wyszywać.

Funkcja pozycjonowania igły sprawia, że za pomocą przycisku możemy ustalić czy po zatrzymaniu maszyny igła ma zostać całkowicie
wbita w materiał czy też z niego wyciągnięta.
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Maszyna posiada pełną regulację długości ściegi (w zakresie od 0-4,5 mm) i szerokości (w zakresie od 0-7 mm) oraz bardzo dużo ściegów
super stretch do materiałów delikatnych i elastycznych. Regulacji obu ustawień dokonuje się za pomocą przycisków na obudowie
maszyny.

Jasny i przejrzysty ekran LCD zawiera wszelkie informację potrzebne nam do pracy. Po wybraniu potrzebnego ściegu jego wzór
graficzny pojawi się na ekranie wyświetlacza LCD. Na ekranie pojawią się także zalecane parametry ściegu, które możemy oczywiście
edytować za pomocą przycisków na obudowie.

Pokrętło regulacji prędkości i elektroniczna kontrola silnika maszyny sprawia, że prędkość szycia regulowana jest płynnie i
bezstopniowo.

Model ten posiada automat do wykonywania automatycznej dziurki na wymiar guzika (11 rodzajów) w wyniku czego, już w ciągu kilku
sekund otrzymamy idealną dziurkę bez konieczności mozolnego odmierzania konturów guzika i zaznaczania ich na materiale. Dzięki temu
możemy szybko wykonać serię dziurek idealnie dopasowanych do naszego guzika.

Funkcja pozycjonowania igły sprawia, że za pomocą przycisku możemy ustalić czy po zatrzymaniu maszyny igła ma zostać całkowicie
wbita w materiał czy też z niego wyciągnięta.
Maszyna posiada pełną regulację długości ściegi (w zakresie od 0-4,5 mm) i szerokości (w zakresie od 0-7 mm) oraz bardzo dużo ściegów
super stretch do materiałów delikatnych i elastycznych. Regulacji obu ustawień dokonuje się za pomocą przycisków na obudowie
maszyny.

Model Chicago 5 został wyposażony w najnowocześniejszy chwytacz rotacyjny, który sprawdził się w maszynach przemysłowych. To
nowoczesne rozwiązanie zapewnia maszynom Bernina szybką, cichą i komfortową pracę, bez konieczności wyciągania nitki dolnej przed
rozpoczęciem szycia (Quick System). Ponadto dzięki takiej budowie zakładanie i wyjmowanie szpulki jest proste i bezproblemowe.

Na odbudowie znajdziemy specjalne obcinacze nici, które sprawiają, że szybko i precyzyjnie odetniemy nadmiar nici podczas nawlekania
lub po skończonym szyciu.
Chicago 5 posiada także możliwość wyłączenia ząbków transportu. Funkcja ta jest przydatna podczas przyszywania guzików,
cerowania lub haftowania.
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Znajdujący się na wyposażeniu maszyny pokrowiec zapewnia ochronę i czystość maszyny, kiedy nie jest użytkowana. Dzięki temu
maszyna nie zajmuje dużo miejsca, ponadto w każdej chwili jest gotowa do użycia.

Wysuwany stolik (i pudełko z akcesoriami w jednym) daje nam dostęp do wolnego ramienia maszyny i pozwala szyć rękawy, nogawki i
inne zamknięte, cylindryczne elementy odzieży.

Wykaz ściegów dostępnych w modelu

CH-5

wygenerowano w programie shopGold

Wyposażenie standardowe

1. Stopka standardowa;
2. Stopka do wyszywania dziurek (automat)
3. Stopka do ściegu krytego
4. Stopka do przyszywania guzików
5. Stopka owerlokowa
6. Stopka dwustronna do wszywania zamków błyskawicznych
10. Pędzelek do czyszczenia i rozcinacz dziurek
11. Zestaw igieł (3 szt.)
12. Szpulki
13. Śrubokręt
14. Prowadnik krawędziowy
15. Śrubokręt - L
16. Dodatkowy trzpień nici (V)
17. Filc pod szpulkę
18. Blokada szpulki (duża)
19. Blokada szpulki (mała)
20. Futerał na maszynę
21. Siatka na szpulkę
22. Nożyczki

Dane techniczne maszyny:

Wymiary maszyny: 37 cm x 17cm x 29 cm
Wymiary maszyny w opakowaniu: 46 cm x 24 cm x 36 cm
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Objętość: 0.042 m3
Waga maszyny: 6.4 kg
Waga maszyny z opakowaniem: 8.4 kg

Max. moc maszyny: 70W
Zasilanie: 220-230V, 50-60Hz
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Akcesoria
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Kliknij i pobierz katalog PDF z akcesoriami do maszyn BERNINA bernette MILAN - KATALOG PDF
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