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Husqvarna Viking S25

Grote open ruimte voor royale creaties!
Geniet van de mogelijkheden van de nieuwe HUSKYLOCK™ machines. Grootse, vernieuwende functies zullen u
een nieuwe overlock ervaring brengen.
De grote naairuimte: Naai gemakkelijk woonaccessoires en kledingstukken.
De grote ruimte rechts van de naald op de HUSKYLOCK™ s25 coverlockmachine biedt u een overvloed aan
ruimte voor uw werkstukken. Door het grote naaioppervlak is het transporteren van de stof eenvoudiger en
preciezer. De aanschuiftafel die bij de HUSKYLOCK™ s25 coverlockmachine wordt geleverd, biedt een royaal
werkoppervlak voor het ondersteunen van grote werkstukken.
Twee LED lampjes: Maakt het inrijgen en naaien eenvoudiger.
De twee LEDlampjes op de HUSKYLOCK™ s25 machine verlichten het naaigebied zodat u gemakkelijk op ieder
moment van de dag alle kleuren stof en garen kunt zien.
Relax met moderne technologie! Nooit eerder is een lockmachine zo eenvoudig geweest. Ontdek het gemak met
de nieuwe HUSKYLOCK™ serie.
Rijg uw machine snel en gemakkeijk in.
Plaats de HUSKYLOCK™ instructie - DVD inrijggids in uw computer. Geanimeerde stap-voor-stap-instructies
helpen u uw machine snel en eenvoudig in te rijgen.
Met SEWING ADVISOR® gemakkelijk en eenvoudig alle instellingen op een rij. Geen giswerk meer!
De Exclusive SEWING ADVISOR® functie op de HUSKYLOCK™ s25 machine stelt onmiddellijk de beste
steeklengte, differentieel transport en draadspanning in voor de gekozen steek en beveelt naalden en dergelijke
aan voor perfecte resultaten.
Gedetailleerde informatie met een druk op de toets. Het uitgebreide infosysteem op de HUSKYLOCK™ s25
machine heeft drie categoriën - Gebruik, Tips, en Stoffen. Het geeft u meer informatie over het gebruik van de
steken, tips over hoe u professionele resultaten kunt behalen en aanbevelingen voor de stof.
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Ervaar het voldane gevoel van de perfecte finishing touch!
Met de innovatieve HUSKYLOCK™ machines, is overlocken snel, gemakkelijk en leuk. Ze zorgen voor een
professionele afwerking en brengen decoratieve details aan van de steken aan de binnenkant tot de zomen aan
de buitenkant.
Maak een professionele afwerking en voeg decoratieve details toe.
In de helft van de tijd kunt u vele verschillene soorten stoffen naaien en afwerken, afsnijden of versieren! De
HUSKYLOCK™ machines kunnen met 3 en 4 draden naaien en afwerken. Gebruik de 2-draadssteken voor een
fijne afwerking. Met de HUSKYLOCK™ s25 machine kunt u kettingsteken en deksteken (6 mm and 3 mm)
gebruiken om stof aan elkaar te naaien en om te zomen.
Door de automatische instellingen op de HUSKYLOCK™ s25 hoeft u niets te doen.
U kiest de steek en de machine stelt automatisch de beste draadspanning voor u in. U hoeft niet meer te gissen.
Bekijk de steek op ware grootte, met eventuele aanpassingen, voordat u gaat naaien.
Het grafische touchscherm van de HUSKYLOCK™ s25 machine is echt innovatief en maakt uw overlock-naaiwerk
veel eenvoudiger. Het geeft de actuele instelling en naai-informatie weer. Raak het scherm aan om steken en
instellingen te selecteren.
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