Dodatkowe wyposa¿enie opcjonalne
dla maszyny do szycia SINGER model C240
(dostêpne za dodatkow¹ op³at¹)

Stopka dystansowa "Æwieræ cala" dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250041696
Stopka pozwala na uzyskanie szwów w równej odleg³oœci od
krawêdzi zszywanych materia³ów.
Prowadzenie materia³u wzd³u¿ zewnêtrznej krawêdzi stopki
zapewnia odleg³oœæ 1/4", a prowadzenie materia³u wzd³u¿
wewnêtrznej krawêdzi stopki zapewnia odleg³oœæ 1/8".

Stopka otwarta dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250040796
Stopka umo¿liwia bardzo dobry widok obszaru szycia.
Gêste satynowe szwy przesuwaj¹ siê p³ynnie pod stopk¹.
Stopka œwietnie nadaje siê do naszywania aplikacji
oraz do mocowania wykoñczeñ.

Stopka z prowadnikami szwów.
Czêœæ # 250040496
Przejrzysta konstrukcja stopki zapewnia dobr¹ widocznoœæ
obszaru szycia, co pozwala dok³adnie i precyzyjnie wyszywaæ
kolejne szwy.
Pionowe linie pomagaj¹ wyszywaæ równe rzêdy szwów,
a poziome linie pomagaj¹ wyrównaæ punkty pocz¹tkowe.

Stopka do zszywania dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250040896
Stopka nadaje siê idealnie do ³¹czenia krawêdzi koronki
i tkaniny razem.
Prowadnica w œrodku stopki utrzymuje dwa elementy
wyrównane równomiernie ze sob¹ w trakcie szycia.

* UWAGA:
System IEF to zintegrowany z maszyn¹ system stopki krocz¹cej, czyli stopki podwójnego (dolnego i górnego) przesuwu materia³u.
System umo¿liwia równomierne przesuwanie warstw zszywanych materia³ów pod stopk¹ dociskow¹ maszyny.

Stopka do zszywania dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250041196
Stopka posiada œrodkowy prowadnik, który przesuwa siê
p³ynnie wzd³u¿ szwu i umo¿liwia idealne zszycie materia³ów
"w rowku".

Stopka do wszywania krytych zamków
b³yskawicznych.
Czêœæ # 250040996
Stopka umo¿liwia takie wszycie zamka b³yskawicznego,
¿e jest on ukryty w szwie i niewidoczny na zewn¹trz.

Przezroczysta stopka otwarta do szycia
z wolnej rêki.
Czêœæ # 250041096
Stopka s³u¿y do pikowania przy swobodnym rêcznym
przesuwie materia³u, do wyszywania wzorów, monogramów
oraz do wykonywania napraw typu cerowanie dziur
i zszywanie rozdaræ materia³u.

Stopka z wyciêciem.
Czêœæ # 250041296
Stopka posiada wyciêcie na spodniej stronie stopki,
które pozwala na naszywanie na tkaninê sznureczków pere³
lub koralików o szerokoœci 4 mm.

* UWAGA:
System IEF to zintegrowany z maszyn¹ system stopki krocz¹cej, czyli stopki podwójnego (dolnego i górnego) przesuwu materia³u.
System umo¿liwia równomierne przesuwanie warstw zszywanych materia³ów pod stopk¹ dociskow¹ maszyny.

Stopka do marszczenia materia³u.
Czêœæ # 250040596
Stopka umo¿liwia tworzenie równo rozmieszczonych plis
lub fa³d materia³u.
Czêstotliwoœæ tworzenia plis i ich g³êbokoœæ mo¿na
regulowaæ wed³ug potrzeb.

Stopka do naszywania dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250041496
Stopka umo¿liwia tworzenie unikalnych ozdobnych wzorów
na powierzchni tkaniny.
Nale¿y umieœciæ ozdobn¹ linkê lub sznurek w prowadniku
w stopce a nastêpnie naszyæ na powierzchniê materia³u.

Stopka nie przywieraj¹ca dla systemu IEF*.
Czêœæ # 250041396
Stopka s³u¿y do szycia skóry, winylu, ceraty lub tkanin
laminowanych.
Nie przywieraj¹ca pow³oka na spodniej stronie stopki
umo¿liwia p³ynne podawanie obszywanego materia³u
bez przyklejania siê. Efektem jest równomierny œcieg.

Stopka do wszywania lamówki
Czêœæ # 250041596
Stopka s³u¿y do wszywania lamówki w szwy i krawêdzie
materia³u tak, aby uzyskaæ ¿¹dane dopasowane wykoñczenie
oraz niestandardowy wygl¹d szwu.

* UWAGA:
System IEF to zintegrowany z maszyn¹ system stopki krocz¹cej, czyli stopki podwójnego (dolnego i górnego) przesuwu materia³u.
System umo¿liwia równomierne przesuwanie warstw zszywanych materia³ów pod stopk¹ dociskow¹ maszyny.

Dostawny stolik o du¿ej powierzchni roboczej.
Czêœæ # 250033296
Stolik zapewnia du¿¹, stabiln¹ i równ¹ powierzchniê robocz¹,
przydatn¹ przy szyciu du¿ych sztuk odzie¿y, firan, zas³on itp.
Aby zamontowaæ stolik nale¿y zdj¹æ z maszyny przed³u¿kê
p³yty z pojemnikiem na wyposa¿enie a nastêpnie wsun¹æ
dostawny stolik roboczy na maszynê, roz³o¿yæ regulowane
nó¿ki stolika i wypoziomowaæ stolik.
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