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Z lásky k šití

BLCS

Stroj na prádlový - cover steh je vhodný jak 
pro domácí šití, tak do krejčovského salonu. 
Je speciálně konstruován jako doplněk Vašeho 
čtyřnitného overlocku Baby Lock. Strojem na prádlový
steh vytvoříte profesionální zakončení na všech 
oděvech i dekorativních výrobcích. 
Vyberte si z prádlového stehu trojjehlového, 
úzkého nebo širokého prádlového stehu 
a řetízkového stehu ten, který se Vám nejvíce hodí. 

Stroj na prádlový steh zaručuje dokonalý výsledek 
na látkách všech druhů. Díky novinkám, jako je 
například vlastní patentovaný vzduchový systém
navlékání, se stroj na prádlový steh snadno ovládá 
a jeho kvalitu, rychlost a spolehlivost si zamilujete. 
Ještě dnes se zajděte informovat k prodejci 
šicích strojů Baby Lock.

Volitelné příslušenství mimo základní vybavení

Nástavec pro skládání poutek na pásek (19 a 38 mm) 
Vazač pletené/tkané diagonální stužky na dvojito (8, 10 

a 15 mm) Vazač diagonální stužky na dvojito (15, 28 
a 36mm) Rameno pro řasení do gumy Vodítko gumy k
řasícímu ramenu (7,5, 10 a 13 mm) Vodítko látky Patka
na sámky se 2 vodítky Nástavec pro obyčejný lem 
(7 a 13 mm) Jednoduchý obraceč dospodu (7, 16 a 25 mm) 

Technická data - Model BLCS

(speciální stroj pouze pro prádlový steh)

Šířka stehu:

Délka stehu

Diferenciální 
posuv:

Přítlačná patka:

Rychlost šití:

Žárovka:

Navlékání 
smyčkovače:

Nastavení napětí:

Další vlastnosti:

Navleče za Vás vítr!

Patentované automatické navlékání Jet-Air ThreadingTM

Jednoduchým zasunutím konce nitě do navlékacího portu 
a stisknutím páčky, překonáte to, co Vás u overlocku 
vždy obtěžovalo. S proudícím vzduchem z navlékače 
"Instant Jet-Air ThreadingTM" přestane být postup při
navlékání problémem. Zapomenete na zkroucené nitě,
barevné značení a hromady vodítek. Čas, který jste strávili
navlékáním, můžete strávit šitím. Žádné problémy 
s navlečením!

Patentovaný trubkový smyčkovač - navlékání nití v libovol-
ném pořadí. Tento druh smyčkovače umožňuje navlékání
nitě vzduchem až do očka smyčkovače a okamžitý začátek šití
ihned po navlečení. Nemusíte dodržovat žádné pořadí
navlékání nití. Jakoukoliv nit není problém dovléknout. 
Již žádné odkryté nitě, žádná vodítka nití. Trubková niťová
cesta nit chrání a vede ji skrz celý stroj.

Pohodlná manipulace s látkou pod paatkou - před šitím
prádlového - cover stehu, velmi často vkládáte a pohybujete 
s látkou pod patkou. U Baby Locku Cover to nebude žádný
problém. Při zvednutí patky se automaticky zasunou 
zoubky podavače pod stehovou desku. Látku si pohodlně
vložíte pod patku, nevadí Vám žádné zoubky a přesně 
si nastavíte začátek šití. Po spuštění patky se  zoubky zcela
automaticky vysunou a Vy můžete pohodlně šít!

Vlastnosti:
Instant Jet-Air Threading  - patentované navlečení smyčko-

vače vzduchem. Nit do smyčkovače navlečete jediným
zmáčknutím páčky. Prádlový steh šířky 6 mm nebo 
3 mm Délka stehu 1 mm až 4 mm Diferenciální posuv 

Manuální nastavení napětí Rychlost šití až 1500 stehů 
za minutu Automatické zasunutí podavače při zdvižení
přítlačné patky Automatické uvolnění napětí při 
zdvižení přítlačné patky Vestavěná schránka na příslušen-
ství Odstřih niti Šroub pro montáž ke skříňce

Základní druhy stehů:
4 nitný trojjehlový prádlový steh 
3 nitný prádlový steh 
3 nitný prádlový steh úzký (vpravo a vlevo)
2 nitný dvojitý řetízkový steh (vpravo, uprostřed a vlevo)

BOBBIN s.r.o.
exkluzivní zastoupení šicích strojů 

BABY LOCK pro ČR a SR   

Krajinská 11,  370 01 České Budějovice

Tel./fax: +420 386 323 272

E-mail: info@babylock.cz 

www.babylock.cz  

Váš prodejce:

Baby Lock - Váš miláček pro šití!

trojjehlový

prádlový steh
široký prádlový

steh
úzký prádlový

steh
řetízkový steh

6,0 mm (šířka širokého prádlového stehu), 
3,0 mm (šířka úzkého prádlového stehu)

1,0 - 4,0 mm

Řasící efekt: N - 2
Napínací efekt: N - 0,6

Rychloupínací přítlačná patka, snap-on

Až 1500 stehů za minutu

10 W / 240 V

Vzduchový systém Jet Air Threading

Ruční

* Zasouvání podavače 
* Volný řetízek u prádlového stehu
* Uvolnění napětí
* Vazač pro průmyslové stroje
* Úložný prostor pod stojanem na cívky
* Odstřih niti


