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HD6805C
Heavy Duty Computerized Sewing Machine

586 SÖMNADSAPPLIKATIONER
Ett brett urval av sömnadstekniker för kreativitet och skräddarsytt.

ÖKAT NÅLTRYCK
Mer kraft för tjocka tyglager.

EXTRA HÖG SÖMNADSHASTIGHET
Professionell hastighet för snabbare resultat.

LCD-SKÄRM
Den valda sömmen samt inställd längd och bredd visas tydligt.

HASTIGHETSKONTROLL
Ställ in maskinens maximala sömnadshastighet så att du har fullständig 
kontroll.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

SY AV HJÄRTANS LUST.

Heavy Duty symaskin



KNAPPAR FÖR SÖMVAL
Välj söm med hjälp av knapparna under LCD-skärmen och se  
sömmens längd- och breddinställning.

2 TYPSNITTS
Dekorera dina sömnadsprojekt med personliga ord, fraser eller 
monogram.

9 AUTOMATISKA KNAPPHÅL
Sy identiska knapphål i en stil som passar dig. 

QUICK AND EASY THREADING
Easy-to-follow threading guides.

TRÅDKNIV
Över- och undertråden klipps av med ett knapptryck. 

NÅLTRÄDARE
Enkel och smidig nålträdning så att du kommer igång snabbare.

DROP&SEW™-SPOLSYSTEM
Enkelt att se och trä för att snabbt komma igång.

STOMME HELT I METALL  
Hållbar metallstomme.

LED-BELYSNING 
Väl belyst sömnadsområde utan skuggor.

TRÅDFÄSTNINGSKNAPP 
Fäststygn sys i början och slutet för att tråden inte ska repas upp.

SPEGELVÄND 
Många mönster kan spegelvändas vilket ger dig fler kreativa  
möjligheter.

STYGNFÖRLÄNGNING
Många sömmar kan förlängas vilket ger dig fler kreativa möjligheter.

SÄNKBARA MATARTÄNDER
Kan användas för flera olika sömnadsprojekt.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD OCH  
STYGNBREDD
Anpassa sömmar för kreativa sömnadstekniker.

FRIARM
Sy fållar och muddar utan problem.

PLATTA I ROSTFRITT STÅL
Tyg, knappar och blixtlås glider smidigt över maskinens yta.

TILLBEHÖR SOM INGÅR
Standardpressarfot, blixtlåsfot, knapphålsfot, pressarfot för dold  
fållsöm, pressarfot för att sy i knappar, pressarfot med guide, 
satinsömsfot, övermatare, öppen pressarfot, kordonierfot, 4 spolar 
(transparenta SINGER® undertrådsspolar, klass 15), stor trådbricka,
liten trådbricka, filtbricka till trådrullehållare, extra trådpinne, 
L-skruvmejsel, borste/sprättare, mjuk huv, nålbrev.
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