tramuntana
La màquina catalana

Aquesta màquina de cosir el sorprendrà per
la seva paquet de puntades, trobarà puntades professionals, amb un resultat excel lent
en qualsevol teixit i també precioses puntades decoratives per donar un toc personal
als seus treballs.
Estarà encantada amb la seva facilitat d'ús.
Simplement seleccioneu la seva puntada

- Pitgeu fàcil: Selecció de punts amb només prémer la tecla
- Fins 84 punts útils i decoratives
- Enfilador automàtic
- Traus automàtic a 4 temps
- Ajust de longitud de la puntada fins a 6 mm (ideal
texans)
- Tecla inversió de marxa
- Sistema Snap-on canvi de prensatelas fàcil i sense esforç
- Doble agulla per dibuixos i costures ornamentals
- Regulació electrònica de velocitat pel pedal, 2 velocitats
- Talla fils
- Lleugera i compacta per al transport sense esforç
- Inclou capota dura de transport
- Caixa d'accessoris integrada en la màquina
- Braç lliure per baixos de pantalons i punys de camisa
- Completa d'accessoris: Zig-zag, fistó, caracolillo , Baixos
invisibles, traus, encoixinat lliure ...

Cada puntada ha estat programada amb
uns ajustaments òptims.
Si ha de cosir sobre teixits gruixuts, o sobre
diverses capes de roba, cosir llargues
costures de tela, baixos de texans o pell ,
será arrossegada a la perfecció amb el
sistema doble arrossegament IDT
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Gaudiu de la gran varietat de punts de qualitat i de tots els avantatges
del Sistema Prem Fàcil. Amb aquest sistema podreu seleccionar fàcilment una punt amb només prémer un botó.

:
PER QUE UNA tramuntana:
- Tecnologia Alemanya.
- Més de 35 anys fabricant la mateixa mecànica.
- Dissenyada i construïda per durar més de 20 anys.
- Materials nobles.
- Garfi rotatiu = òptim resultat en teixits de lycra.
- Sistema anti bloqueig! Per evitar embussos de fils.
- Garantia de recanvis.
- Amb doble arrossegament IDT !No es resisteix cap gruix
- Braç Lliure
- Maneig super fàcil.
Gran caixa d'accessoris integrada extraïble. Els accessoris
més utilitzats estan inclosos amb la màquina:
Premsa robes estàndard, traus,punt invisible, cremalleres,
lliure,vores , Guia per vores, Canillas ...

