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Rozwiń skrzydła!

Komputerowe 
maszyny do szycia 
JANOME teraz 
dają  jeszcze więcej 
możliwości...
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Więcej możliwości, prawdziwa 
radość szycia.

Mocna, trwała i niezawodna

Siedmiopłozowy 
transporter (SFS)

Wszystkie maszyny tej serii są 
wyposażone w unikalny, 7-płozowy 
mechanizm transportu. Dzięki 
niemu zawsze możesz rozpocząć 
szycie od samego brzegu 
materiału, zachowując absolutną 
precyzję. Przesuw materiałów 
jest idealnie zsynchronizowany 
z wbiciem igły w materiał i pracą 
chwytacza.

Przycisk START/STOP

Umieszczony bardzo blisko igielnicy 
sprawia, że nie musisz odrywać rąk od 
pracy kiedy chcesz uruchomić maszynę. 
Przycisk START/STOP sprawia ogromną 
różnicę, gdy spędzasz przy swojej 
maszynie sporo czasu. Szycie długich 
ściegów lub wielkoformatowych 
patchworków to sama przyjemność. 
Obsługiwanie pedału staje się zbędne, 
a Twoja stopa może odpocząć.

JANOME QXL605

JANOME DXL603

Wybierając dowolny ścieg poczujesz jej moc 
i legendarną jakość ściegów JANOME. Szyj 
wszystko, od bardzo cienkich eleganckich 
materiałów, poprzez prace wielowarstwowe
bez obawy o przepuszczanie ściegów.

JANOME® XL601 / DXL603 / QXL605

Kochasz szycie. Szyjesz dla siebie i rodziny.  Poprzez szycie dekorujesz 
swój dom, dajesz bliskim piękno. Chcesz być kreatywna każdego 
dnia.Potrzebujesz maszyny, która Tobie w tym pomoże i da Ci radość 
szycia.Przedstawiamy niezwykle funkcjonalną serię maszyn w bardzo 
atrakcyjnych cenach. Zaprojektowaliśmy ją specjalnie z myślą o Tobie. 
Teraz możesz się dzielić swoją pasją z każdym kogo znasz.



Bądź kreatywna. Szyj. To proste!

Przebieraj w ściegach

Innowacyjny ekran LCD 
z klawiszami szybkiego 
dostępu
Duży, czytelny ekran LCD informuje Cię 
o wybranym ściegu, jego parametrach 
(szerokości i długości), podpowiada 
którą stopkę należy zastosować. Ściegi 
wybierasz bardzo szybko, a dodatkowo 
prędkość maszyny możesz regulować 
suwakiem.

 

Automatyczne 
obcinanie nici
Funkcja zaczerpnięta z maszyn 
przemysłowych. Teraz jest już 
dostępna w modelu QXL605. 
Wystarczy jeden klik i maszyna 
sama obcina nitkę górną i dolną. 
Rewelacja.

Schowek 
na akcesoria

Chowaj wszystkie swoje 
akcesoria w poręcznym 
schowku w maszynie.

Przycisk zabezpieczania 
ściegów
Każdy ścieg uszyjesz od początku 
do końca wraz z mocowaniem 
(ryglowaniem) wzorów.

Regulowany docisk stopki
Wystarczy przekręcić kółko, by 
ustawić jedną z 6 pozycji docisku 
stopki. Idealne rozwiązanie, żeby 
dopasować odpowiedni docisk 
stopki do szytego materiału. 
Funkcja dostępna dla modeli 
DXL603 i QXL605.

co oszczędza czas?

Bardzo długie wolne ramię daje Tobie możliwość szycia 
nawet trudno dostępnych miejsc. Możesz szyć na okrągło 
bez obawy, że materiał zacznie się marszczyć lub zaczepiać. 
Oświetlenie typu LED umieszczone blisko igły dba, żeby 
wszystko było dobrze widoczne, bez zbędnych cieni.

Unikalna płytka ściegowa 
Specjalnie zaprojektowana szeroka płytka 
ściegowa z zaznaczonymi liniami pozwala szyć 
zawsze równo od krawędzi. Zaznaczono na niej 
również linie ukośne, pomocne zwłaszcza pod 
czasz szycia bardziej skomplikowanych prac.

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Od 
zwykłych ściegów użytkowych, poprzez 
ściegi do quiltingu i pikowania, ściegi 
do patchworków, ściegi ozdobne, aż 
do różnych rodzajów automatycznego 
obszywania dziurek. 

DXL603, QXL605 – 60 ściegów

XL601 – 30 ściegów

Jednoręki nawlekacz
Do tej pory potrzeba było dwóch 
rąk, żeby używać nawlekacza 
igły. JANOME wprowadziło nowy 
nawlekacz, który obsługujesz 
jedną ręką. Bardzo użyteczne.



Twarda walizka i stolik powiększający pole pracy 
występuje w standardowym wyposażeniu modelu 
QXL605, jest opcją w modelach  XL601 i DXL603.

Komputerowa maszyna do szycia      XL601 DXL603 QXL605

Ilość ściegów  30 60 60

Ilość rodzajów dziurek  4 8 8

Automatyczne obcinanie nici brak brak √

Szerokość ściegów, zygzaka 7 mm 7 mm 7 mm

Chwytacz rotacyjny √ √ √

Maszyna pełnowymiarowa √ √ √

Wolne ramię - szycie na okrągło √ √ √

Klawisze szybkiego dostępu √ √ √

Duży wyświetlacz LCD     √ √ √

Regulacja docisku stopki  brak √ √

Twarda walizka  opcja opcja √

Miękki pokrowiec √ √ brak

Siedmiopłozowy transporter √ (SFS) √ (SFS) √ (SFS plus)

Przycisk START/STOP √ √ √

Wbudowany nawlekacz  √ √ √

Stolik powiększający pole pracy opcja opcja √

Regulator prędkości (suwak) √ √ √

Pozycjonowanie igły (góra/dół) √ √ √

Zakańczanie ściegów √ √ √

Automatyczne ryglowanie √ √ √

Schowek na akcesoria √ √ √

Ilość stopek w standardzie 6 6 8

Ponad 50 milionów zadowolonych użytkowników na świecie

Twój dostawca maszyn

Swadzim k/Poznania, ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel.  61 8950 950, faks  61 8950 951
e-mail: shop@strima.com


