
Čtyřnitný overlockový stroj
Jste připraveni vyhlásit své vítězství nad navlékáním svého overlocku? 
Nemusíte hledět dál, než k BabyLocku Victory. 
 
Tento pokročilý overlockový stroj pro domácí použití je vybaven 
technologiemi Jet-Air Threading™, která navléká smyčkovače proudem 
vzduchu pouhým zmáčknutím páčky, a Automatic Thread Delivery™,  
pro dokonalé podávání nití bez nutnosti nastavit napětí.  

Přítlačnou patku stroje Victory lze navíc zdvihnout až do výšky  
6 mm, takže si v pohodě poradíte i s velmi silnými látkami.

BabyLock - z lásky k šití!

Model  Model  BLS3Model  BLS3Model  BLS3
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① Zasuňte 3 cm nitě 
      do portu

③ Nitě vyletí  
      ze smyčkovačů

② Stiskněte
      silně páčku

Systém Automatic Thread Delivery (ATD™)
Už se nikdy nemusíte starat o nastavení správného 
napětí nití. Užijte si dokonale vyvážených stehů bez ohle-
du na druh látky, ze které šijete. Nastavte si druh stehu  
a ATD™ automaticky upraví napětí nití podle požadova-
ného stehu. ATD™ Vám vytvoří vyvážený steh na jakékoliv 
látce, jakoukoliv nití, bez nutnosti ručně nastavovat napětí 
nití. S ATD™ můžete navlékat nitě v libovolném pořadí.  
Vestavěný stehový prst se ve skutečnosti pohybuje spolu  
s nožem ořezu a nastavuje plynule šev podle šířky ořezu.
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Snadné blokování stroje pro navlečení smyčkovačů
Představte si snažší navlékání smyčkovačů. Stiskněte tlačítko a otáčejte ručním kolem, až se trubice smyčkovačů spojí.  
Nyní můžete navléct smyčkovače v  jakémkoliv pořadí, případně navléknout přetrženou nit, již nemusíte dodržovat 
pořadí nití při navlékání nebo při přetržení nitě převléknout všechny nitě.

Diferenciální podavač
BabyLock povýšil diferenciální podavač na nový level 
přidáním podávacího mechanismu s jedním segmentem.  
Ten zaručuje silnější podávání látky při vyrovnávání  
natahovacích nebo řasících se látek a zároveň přesnější 
řasení látek nebo pružení látky v případě, že to tak potře-
bujeme. 
Velký rozsah diferenciálního podávání v poměru 2-1 pro 
řasení a v poměru 3-4 pro napínání Vám zaručí skvělé  
fungování na širokém sortimentu látek.

Navleče za Vás vítr - vzduchové navlékání 
Jet-Air Threading™

Navlékání overlocku nebylo nikdy snažší než 
s revoluční technologií Jet-Air Threading ™  
od BabyLocku. Jedním stiskem páčky pošlete 
nit skrz trubkové smyčkovače až do očka smyč-
kovače. Nejsou zde žádná barevná vodítka, 
žádné zdržování, a Vám zbude více času na 
šití. Jednoduchým zasunutím konce niti pro 
kterýkoli smyčkovač do navlékací pozice  
a stisknutím páčky překonáte to, co Vás  
u overlocku vždy obtěžovalo. S proudícím vzdu-
chem z navlékače „Instant Jet-Air Threading™“ 
přestane být navlékání jednotlivých nití pro-
blémem. Nit se navleče sama až do očka smyčkovače. Žádné baravné vodiče, žádná pinzeta, žádné navazování nití, 
žádné vytahování nitě ze smyčkovače, jen zmáčknout páčku, sešlápnout spouštěč a šít.  Žádné problémy s navleče-
ním! Zapomeňte na zkroucené nitě, barevné značení a hromady vodítek. Čas, který jste strávili navlékáním ušetříte, 
a můžete jej strávit třeba šitím.



Nastavení délky stehu a automatického 
rolovaného lemu otočným ovladačem
Délku stehu vašeho stroje Victory snadno nastavíte jedním 
ovladačem. Tento ovladač také obsahuje nastavení pro 
automatický rolovaný lem, kterým se vysune vestavěný 
stehový prst pro zakončování rolovaným lemem.

Systém navlékání jehel  

BabyLock věnoval značnou energii vývoji navlékání 
overlockových strojů a nezapoměl přitom na důležitou 
součást – jehly. Tento systém zablokuje navlékač jehel  
v poloze pro rychlé a snadné navlečení jedním dotykem 
páčky. Jednoduše a spolehlivě navlečete.

Dokonalé osvětlení dvěma LED diodami
Pod dvěma zářivými LED diodami zřetelně uvidíte každý 
steh i barvy látek a nití.

Zdvih přítlačné patky až 6 mm
Výška zdvihu přítlačné patky se změnila na 6,0 mm. Díky 
této změně je práce se silnými látkami snazší. 

6mm

Rozmanitost různých švů

Čtyřnitný overlock

Třínitný rolovaný lemTřínitný úzký steh

Dvojnitný overlockTřínitný overlock
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Funkce a vlastnosti
Jiné

Příslušenství k dokoupení

 Technologické funkce 
• Systém okamžitého navlékání Jet-Air Threading™
• Systém Automatic Thread Delivery (ATD™)

 - automatické podávání nití systémem ATD™
• Plně funkční diferenciální podavač:
 - poměr 2 až 1 – řasení
 - poměr 3 až 4 – napínání
• 4/3/2 nitné overlockové šití
• Exkluzívní systém podávání látky
• Kolmý vpich jehel
• Dokonalé osvětlení dvěma LED diodami

Pokročilé šicí funkce
• Dvoj nebo třínitný rolovaný lem 
• Dvoj nebo třínitný flatlock 
• Nastavení šířky stehu v rozmezí: 1,5-7,5mm
• Nastavení délky stehu v rozmezí: 0,75-4mm
• Nastavitelný rolovaný lem
• Pokročilý systém ořezu zvládá i velmi silné látky
• Odřezávač nití na boku stroje
• 1 500 stehů za minutu
• Nastavitelný přítlak patky
• Nastavitelná výška přítlačné patky až do 6 mm

Funkce pro usnadnění práce
• Vestavěný systém navlékání jehel
• Výsuvný stojan s vodítky („anténa“) 
• Elektronický ovládací pedál 
• Nacvakávací víceúčelová přítlačná patka
• Vodítko stuhy/pásky
• Držadlo pro přenášení
• Vestavěná schránka na příslušenství

• Systém jehel do strojů pro domácnost:
 -  HAx1SP
• Vyrobeno v Japonsku
• Hmotnost: 7,5 kg

• Sada šesti patek
• Patka pro šití korálků
• Patka pro slepý steh  
• Průhledná patka 
• Patka pro našívání šňůrky 3 mm
• Patka pro našívání šňůrky 5 mm
• Patka pro našívání gumy 
• Patka s plochou základnou
• Patka pro našívání krajky 
• Řasící patka 
• Nepřilnavá patka 
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Váš prodejce BabyLock:


