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Ballerina

Komputerowa maszyna do szycia, 200 programów



rozcinacz dziurek  
z pędzelkiem

4 szpulki uchwyty  
zabezpieczające szpulkę

śrubokręt  
do płytki ściegowej

śrubokręty

stopka uniwersalna•	
stopka do ściegu owerlokowego•	
stopka do podszywania (ścieg kryty)•	
stopka do wszywania zamków•	
stopka do obszywania dziurek•	
stopka do ściegów ozdobnych •	
uchwyt do szybkiego mocowania stopek•	
4 szpulki•	
zestaw igieł•	
rozcinacz dziurek z pędzelkiem•	
śrubokręty (duży i mały)•	
śrubokręt do płytki ściegowej•	
uchwyt zabezpieczający szpulkę nici (duży i mały)•	
rozrusznik nożny (pedał)•	
sztywna walizka•	
stolik powiększający pole pracy 50 x 38 cm•	

200 programów szycia (m.in. 8 rodzajów   •	
 automatycznego  obszywania dziurki,  
 ściegi proste, zygzaki, owerlokowe, ozdobne)

alfabet•	
płynna regulacja długości (do 5 mm)  •	

 i szerokości ściegu (do 7 mm)
automatyczne ryglowanie•	
szycie wstecz•	
maksymalna prędkość szycia 750 ściegów/minutę•	
elektroniczna regulacja prędkości szycia•	

Funkcje:
wyświetlacz •	 lcd
przycisk •	 cl – usuwanie wzorów
przycisk •	 me – programowanie wzorów
przycisk •	 mi – lustrzane odbicie
przycisk •	 re – powtarzanie wzorów
przycisk •	 start/stop
przycisk •	 wolne szycie
pozycjonowanie igły (góra/dół)•	
szycie “ścieg po ściegu”•	
automatyczny nawlekacz igły•	
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50x38 cm

Wyposażenie maszyny:

regulacja docisku stopki•	
dźwignia wyłączania transportera•	
zatrzaskowe mocowanie stopki  •	

 – system matic
wolne ramię - łatwe szycie na okrągło•	
lampka •	 led
obcinacz nitki•	
chwytacz rotacyjny•	
metalowe podzespoły•	

Komputerowa maszyna do szycia, 200 programów

Akcesoria w zestawie

Ballerina 3lata
gwarancji



uniwersalna do ściegu owerlokowego  do podszywania do wszywania zamków  do obszywania dziurek  do ściegów ozdobnych

wszywanie zamka

wykańczanie

zawiera zestaw szybkowymiennych stopek 
system matic

uchwyt do szybkiego 
mocowania stopek
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obrzucaniedo wszystkiego :)

obszywanie dziurek szycie dekoracyjne

Stopki w zestawie

Ballerina


