
�����

BOBBIN s.r.o. – Výhradní dovozce strojů Babylock do ČR a SR – Krajinská 11, 370 01 České Budějovice, tel. (+420) 386 323 272, www.babylock.cz

BabyLock Acclaim je vybaven vzduchovým navlékacím systémem RevolutionAir™, 
který navleče smyčkovače pouhým stiskem tlačítka a poté dotykem dalšího tlačítka navleče jehly.  

Díky systému Automatic Thread Delivery™ (ATD)  
se nemusíte zabývat napětím nití a exkluzivní vlnovkový steh ještě více rozšíří  

Vaše tvůrčí možnosti – a každý Váš výtvor se stane výjimečným.

BabyLock - z lásky k šití!



Never worry about tension adjustment again. Enjoy 
perfectly balanced stitches regardless of the type of fabric 
you’re using. The built-in stitch fingers actually move 
with the knife blade, adjusting the seam consecutively 
with the cutting width. ATD lets you thread your loopers 
in any order.

Automatic Thread Delivery (ATD)

Using patented RevolutionAir™ threading, Acclaim’s loopers and 
needles are threaded for you with just the touch of a button. 
RevolutionAir™ technology minimizes setup and gives you 
more time to create all your important projects. 
No more frustration, no more guessing -- the Acclaim is 
threaded and ready to go each and every time. 

　

Insert thread into one of the Acclaim’s threading 
ports, push the button and a gust of air quickly 
pushes it through the patented tubular loopers, 
exactly where you need it every time. Tangles,
knots and breakage are now a thing of the past!

RevolutionAir™ Looper Threading

▶ ▶

Acclaim využívá patentovaný systém navlékání RevolutionAir™. 
Smyčkovače i jehly jednoduše navlečete vzduchem pouhým 
stisknutím tlačítka. Technologie navlékání RevolutionAir™ minima-
lizuje čas na přípravu stroje pro šití.  Nejprve pouhým stisknutím 
tlačítka navlečete smyčkovače a potom stisknutím dalšího tlačít-
ka automaticky navlečete niť do jehly! Zbude Vám tak více času  
na Vaši kreativitu, místo abyste se starali o nastavení stroje.

Konec frustrací, konec tápání, Váš Acclaim je jednoduše navlečen  
a vždy připraven vyrazit šít.

Navlékání jehel pomocí systému RevolutionAir™

RevolutionAir™ od firmy BabyLock Vám pokaždé usnadní a urychlí navlékání stroje. Nasaďte navlékač RevolutionAir™, 
stiskněte tlačítko a jehly Acclaimu jsou navlečeny. Niť do jehly je navlečena pomocí proudu vzduchu. Už jste někdy 
zažili tak jednoduché a úžasné navlečení nitě do jehel? Už žádné pomocné navlékače, které můžete ohnout nebo  
zlomit. Navlékejte spolehlivě a rychle pomocí jedinečného systému  RevolutionAir™.

Systém navlékání smyčkovačů RevolutionAir™

Zasuňte konec nitě do jednoho z navlékacích portů stroje 
Acclaim, stiskněte tlačítko a prudký závan větru okamžitě 
protlačí niť skrz patentované trubicové smyčkovače přes-
ně tam, kde ji chcete mít. Zamotané, zauzlované a přetr-
hané nitě jsou již minulostí! Již žádné navlékání nití v přes-
ném pořadí do jednotlivých různě barevných vodičů. 

Automatic Thread Delivery systém (ATD™) 
Už se nikdy nemusíte starat o nastavení správného na-
pětí 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 a nitě se kterou šijete. S ATD™ můžete navlé-
kat smyčkovače v libovolném pořadí.
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Clearly see every stitch, fabric and thread color under 
three bright LED lights.

Pure Lighting with 3 LED Lights

An easy-access presser foot lever on the right side of 
the machine lets you quickly make adjustments.

Convenient Presser Foot Lever
Baby Lock took the differential feed mechanism to a 
new level by adding a single unit feed dog mecha-
nism. This ensures stronger feeding as well as more 
consistent gathering on all fabrics.

Differential Feed

Presser foot height changed to 6.0mm. With this 
change, it became easier to set thick fabrics. 

Presser foot height up to 6mm.

Stitch length can be easily adjusted on the Acclaim 
using one dial. This dial includes an Automatic Rolled 
Hem setting that will retract the built-in stitch width 
finger for a rolled hem finish.

Dial Adjustable Stitch Length and
Automatic Rolled Hem

6mm

Easily serge larger projects with room to spare. You'll 
love adding decorative stitching to yards and yards of 
fabric.

Wider Workspace – 2" to the Right of the NeedleŠirší pracovní prostor: 5 cm vpravo od jehly

Dostatek místa pro pohodové šití rozměrných projektů. 
Šití overlockových a ozdobných stehů na metrech a met-
rech látek Vás bude fakt bavit.

Dokonalé osvětlení – tři LED diody

Pod třemi zářivými LED diodami zřetelně uvidíte každý 
steh i barvy látek a nití.

Diferenciální podavač

BabyLock povýšil diferenciální podavač na nový level 
přidáním podávacího mechanismu s  jedním segmen-
tem. 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.

Pohodlné umístění páčky přítlačné patky 

Páčka pro zdvihání přítlačné patky na pravé straně stroje 
je rychleji přístupná.

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.

Automatický rolovaný lem

Délku stehu Acclaimu snadno nastavíte jedním ovlada-
čem. Tento ovladač také obsahuje nastavení pro automa-
tický rolovaný lem, kterým se posune vestavěný stehový 
prst pro šití rolovaným lemem.
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Variety of various seams.

4-thread Overlock

3-thread Wave Stitch3-thread Rolled Edge

3-thread Overlock

3-thread Rolled Wave Stitch

2-thread Overlock 3-thread Narrow

The patented Wave Stitch opens your world to more
decorative stitches for more creativity. Try different 
thread colors and stitch widths to easily serge a 
one-of-a-kind creation.

Exclusive Wave Stitch
With the presser up, the side cover, and the front 
cover open, the sewing machine is locked and can’t 
start sewing. These will help you to use it more 
securely when using your overlock sewing machine.  

Safety SwitchBezpečnostní vypínač

Je-li přítlačná patka nahoře či otevřený boční nebo před-
ní kryt, stroj je zablokován a nemůže šít. Tím se zvyšuje 
bezpečnost práce na overlockovém stroji.

Exkluzivní vlnovkový steh (Wave)
Patentovaný vlnovkový steh (Wave) Vám otevírá mož-
nost více ozdobných stehů a větší kreativity. Zkoušejte 
různé barvy a různé šířky stehu pro dosažení dokonalého  
efektu na různých látkách.

Rozmanitost různých švů

Čtyřnitný overlock Třínitný overlock Dvojnitný overlock Třínitný úzký steh

Třínitný rolovaný lem Třínitný vlnovkový steh Třínitný rolovaný vlnovkový steh
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www.babylock.co.jp/global/
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Váš prodejce BabyLock:

Funkce a vlastnosti
Technologické funkce Další

Pokročilé šicí funkce 

Příslušenství k dokoupení

Funkce pro usnadnění práce

• Vzduchové navlékání RevolutionAir™
• Systém Automatic Thread Delivery (ATD™)
 - automatické podávání nití systémem ATD™ 
• Dokonalé osvětlení třemi LED diodami
• Pracovní prostor 5 cm vpravo od jehly, výška 7,5 cm
• Plně funkční diferenciální podavač
 - poměr 2 až 1 – řasení
 - poměr 3 až 4 – napínání
• 4/3/2 nitné overlockové šití
• ozdobný vlnovkový steh (Wave)

• Exkluzivní vlnovkový steh (Wave)  
   pro rozšíření tvůrčích možností
• Třínitný rolovaný lem 
• Dvoj nebo třínitný flatlock 
• Nastavení šířky stehu v rozmezí: 1,5-7,5 mm
• Nastavení délky stehu v rozmezí: 0,75-4 mm
• Nastavitelný rolovaný lem
• Pokročilý systém ořezu zvládá i velmi silné látky
• Přesný patentovaný systém pro snazší šití po křivkách
• Odřezávač nití na boku stroje
• 1 500 stehů za minutu
• Nastavitelný přítlak patky
• Nastavitelná výška přítlačné patky až do 6 mm
• Automatický pomocný smyčkovač pro změnu  
   na dvojnitné šití
• Možnost vynechání navlékacího portu a vodítko  
   pro speciální nitě

• Stojan na nitě s magnetem
• Vestavěný odřezávač nití
• Elektronický ovládací pedál 
• Ovládání přítlačné patky na pravé straně
• Barevné navlékací schéma
• Stojan s vodítky („anténa“) s barevným značením
• Nacvakávací univerzální přítlačná patka
• Vestavěná schránka na příslušenství
• Vodítko stuhy/pásky
• Zásuvka na spadlé jehly s magnetem
• Bezpečnostní destička na jehlové svorce předchází 
   ztrátě jehlových šroubků
• Bezpečnostní vypínač pro boční kryt, přední kryt,  
   přítlačnou patku a navlékač jehel
• Uložení elektrické šňůry v základně stroje

• Systém jehel do strojů pro domácnost: 
 - HAx1SP
• Vyrobeno v Japonsku
• Hmotnost: 11,16 kg

• Sada šesti patek
• Koš na odřezky
• 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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