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SKYLINE
De nieuwe “SKYLINE S5”, speciaal ontworpen om zeer
functioneel maar tegelijkertijd ook veelzijdig te zijn!

S5

De “SKYLINE S5” met uitstekende prestaties voor:
. . . het naaien en herstellen van kleding;
. . . het maken van woningdecoraties;
. . . het maken van patchwork en quilts;
. . . de toekomstig ervaren naaister;
. . . de ervaren naaister die precies weet
wat zij wil maar vooral ook wat zij van de
moderne naaimachine van nu aan voordelen
en eigenschappen mag verwachten.
Door het speciale design van de “SKYLINE S5”
heeft u veel zicht op het werk.
Het bedieningspaneel is overzichtelijk en
eenvoudig te bedienen door de licht naar
u toegebogen stand.
De doorvoerruimte rechts van de naald
van maar liefst 21 cm breed is de nieuwe
standaard voor de veelzijdige naaimachine.
SPECIFICATIES
* Machine: B504 x H316 x D236 mm
* Machine: 10.2 kg
* Werkruimte: breedte 210 mm
* Werkruimte: hoogte 120 mm
* Vrije arm / vrije arm lengte 100 mm
* Naaldplaat kliksysteem
* Naaivoetdrukregelaar
* Horizontale klemvrije roterende grijper
* LED verlichting (6 stuks op 3 plaatsen)
* 7 segments verzinkbare transporteur
* Automatische draadspanning
* Automatische draadafsnijder
* Automatische afhechttoets
* Naaldkeuzetoets omhoog/omlaag
* Snelheidsregelaar
* Start/stoptoets (met vertragingsfunctie)
* Achteruitnaaitoets

ACCESSOIRES
* 170 ingebouwde steken
* 10 verschillende knoopsgaten
* Letters, cijfers,symbolen
* 1000 naaisteken per minuut
* Maximale steekbreedte: 9 mm
* Maximale steeklengte: 5 mm
* 4 directe steekselectietoetsen
* 91 naaldposities
* Stekenoverzicht (bovenkap)
* Eenvoudig inrijgspoelsysteem
* Extra hoge naaivoethoogte
* Enkele spiegelfunctie
* Tweelingnaaldtoets
* Instelbare kniehevel
* Ingebouwde One-Hand draadinrijger
* Klik-aan naaivoetsysteem
* Trillingsvrij en zeer geluidsarm

Zigzagvoet A
Rolzoomvoet D
Ritsvoet E
Transparante naaivoet F
Blindzoomvoet G
Overlockvoet M
1/4” naadvoet O
Stopvoet PD-H
Autom. knoopsgatvoet +
stofgeleider
Boventransportvoet
Quilt-/naadgeleider (2)
Knoop-aannaaivoet T
Rechtstiknaaldplaat
Spoelen / garenschijven
Kniehevel / stofkap
Touch-on panel pen

Naast de vele standaard accessoires zijn er voor de SKYLINE S5 optionele accessoires leverbaar zoals een:
extra grote aanschuiftafel, pedaal met knipfunctie, extra grote autom. knoopsgatvoet, vergrootglas,
verschillende naaivoetjes voor speciale technieken, etc.
Uw officiële JANOME dealer:

Technische en/of optische wijzigingen alsmede prijswijzigingen voorbehouden
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