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Dodatkowe akcesoria

Opcjonalne tamborki
- tamborek sprężynowy Bf2, 180 x 100 mm
- tamborek do quiltingu CEF150 x 150 mm
- tamborek mały 20 x 60 mm
- tamborek średni 100 x 100 mm

Stopka do falban, plis F051
Możliwość ustawienia częstotliwości 
wykonywania falban. 
Wykonanie równych falbanek, plis czy 
dużych marszczeń jest naprawdę proste. 
Użyj ich jako modny akcent na swojej 
sukience czy bluzce. Możesz również użyć 
stopki do eleganckiego wykończenia 
swoich zasłon czy narzut na kanapę.

Zestaw do wyszywania 
okręgów CIRC1
Zestaw służy do bardzo łatwego 
wyszywania okręgów o promieniu od 3 cm 
do 13 cm. Można stosować ściegi proste, 
zygzakowe, dekoracyjne. Do przyrządu 
można mocować stopki standardowe lub 
stopki specjalne.

Stopka ze wskaźnikiem 
laserowym
Stopka umożliwia bardzo precyzyjne 
pozycjonowanie haftu.

Czerwony wskaźnik laserowy dokładnie 
pokazuje gdzie nastąpi wkłucie igły, co 
umożliwia celne i wygodne łączenie 
przeszyć.

Wielofunkcyjny kontroler 
nożny
Urządzenie pozwala kontrolować 
użytkownikowi do 4 funkcji z poziomu stopy: 
automatyczne obcinanie nici, podniesienie 
i opuszczenie igły, przeszycie wstecz.

Stojak na nici
Podwójny, teleskopowy stojak na nici.

Programy do projektowania 
haftów:
PED PLUS - podstawowy program do haftów

PED 10 - profesjonalny program 
do projektowania haftów

Szeroki blat Wt12
Blat powiększa pole pracy maszyny, dzięki 
czemu szycie dużych fragmentów tkaniny jest 
bardzo ułatwione.

Uchwyt do prowadzenia tkaniny
Niezastąpiony gadżet podczas wykonywania 
ręcznych haftów i pikowania na maszynie.

Wzory haftów
Bogate kolorystycznie wzory haftów dostępne 
są na pendrivach.
Wzory podzielone są tematycznie. Motywy 
świąteczne, bardzo kolorystyczne motywy 
roślinne, motywy jesienne i wiosenne, ciepłe 
wzory kojarzące się z latem, bardzo atrakcyjne 
hafty frywolitkowe,...

Maszyna do szycia i do haftu. 
Nowe funkcje, nowe 
możliwości, nowa odsłona 
sztuki krawieckiej i hafciarskiej

?kolorowy, dotykowy ekran, 
?MENU W JĘZYKU POLSKIM
?pole haftu 160 x 260 mm
?138 wbudowanych wzorów haftu
?automatyczna regulacja naprężania nici
?automatyczna regulacja docisku stopki
?szycie w bok - wielokierunkowy transport
?SFDS - prostokątny system pracy ząbków
?funkcja pivot do szybkiego i prostego 

manewrowania tkaniną
?czujnik grubości tkaniny
?prędkość pracy do 850 śc./min
?funkcja projektowania ściegów
?port USB

3.7” 



Duże pole haftu

Projekty haftów

SFDS

ICAPS Podnośnik kolanowy

Oświetlenie

Gotowe czcionki

Automatyczny obcinacz nitki Suwak regulacji prędkości szycia

Automatyczny nawlekacz igły

Gotowe wzory ściegów Wygodny montaż dolnej szpulki

Pole haftu hafciarki wynosi 
160x260mm, dzieki temu można 
wykonywać większe i bardziej 
skomplikowane hafty.

Maszyna posiada 138 wbudowanych 
projektów haftów. 
Dodatkowe hafty można wgrywać 
przez pendrive lub przez podłączenie 
maszyny do komputera.

Dzięki zastosowaniu funkcji 
automatycznego cięcia dolnej i górnej 
nitki, zwieksza się zarówno wydajność 
maszyny jak i jakość haftów.

W maszynie do wyboru jest 11 
czcionek hafciarskich i 5 czcionek 
do szycia. Czcionki  można 

ć ę ć
ć ą ć  z 

innymi wzorami.

edytowac: obraca , powi ksza , 
pomniejsza , rozci ga , łaczyc

Do wyboru są 232 ściegi, 10 rodzajów 
automatycznych dziurek.
Maszyna ma zainstalowany program 
do projektowania własnych ściegów 
My Custom Stitch.

Transport pracuje po prostokącie a nie jak 
w większości maszyn po elipsie.
Zapewnia precyzyjny docisk stopki 
i przesuw materiału. Gwarantuje 
optymalną jakość wykonywanego ściegu.

Czujnik wykrywa grubość tkaniny podczas 
szycia i automatycznie dopasowuje docisk 
stopki. Zapewnia wysoką jakość ściegu przy 
różnych grubościach tkanin. 

W wygodnym miejscu, tuż przy igle 
umieszczono przyciski sterujące: przycisk 
start/stop oraz suwak płynnej regulacji 
prędkości, które umożliwiają szycie bez 
pedału.

Dzieki temu systemowi można bez wysiłku 
szybko zacząć pracę i szybko zmieniać kolory 
nitek.

Rotacyjny chwytacz zapewnia cichą pracę 
maszyny, a specjalny system mocowania 
dolnej szpulki znacznie ułatwia wymianę nitek.

Innov-is 2600 wyposażona jest w diody 
LED emitujące zbliżone do naturalnej 
barwy światło.

Umożliwia podnoszenie i opuszczanie 
kolanem stopki. Idealne rozwiązanie 
dla użytkowników dużo szyjących.

Szycie w bok

Wielokierunkowy dolny transport pozwala szyć ściegiem 
prostym i zygzakiem w prawo i w lewo. Również umożliwia 
wyszywanie dekoracyjnych ściegów o szerokości do 4 cm.

Czujnik zerwania nitki

Maszyna potrafi sama się zatrzymać, gdy skonczy się 
bębenkowa nitka, lub gdy zerwie się jedna z nitek podczas 
haftu. Na ekranie wyświetli sie odpowiedni komunikat.

Czujnik tamborka

Eliminuje uderzenie ramy tamborka o stopkę. Wyswietla się 
komunikat przypominajacy użytkownikowi o podniesieniu 
stopki.

Funkcje

Więcej przestrzeni do szycia

Odległość igły od ramienia maszyny wynosi 210 mm. 
Można wykonywać przeszycia na dużych tkaninach. 
Dzieki specjalnej budowie maszyny dysponujemy 
dużą swobodą ruchu.

Innov-is 2600 to maszyna 
dla kreatywnych

- daje szerokie możliwości szycia, 
haftowania, zdobienia

- współpracuje z ploterem ScanNCut 
(automatycznie wyszywa wycięte aplikacje)

- możliwość haftować na papierze, skórze 
przy wykorzystaniu tamborka 
sprężynowego

- ułatwia wyszywanie, kordonkiem, 
tasiemką itp..


