Modell
Modell

Memory Craft Hoizon 15000

Form
Inbyggda sömmar
Monogram

Memory Craft 9900

Friarm

Friarm

500 inkl. 13 olika typer av knapphål

200 inkl. 6 olika typer av knapphål

3 typsnitt: Block, Script, Broadway 5 och 7 mm, (Block stora
bokstäver och siffror 9 mm).

2 typsnitt: Block och Script 5 och 7 mm, (Block stora bokstäver
och siffror 9 mm.

Max. stygnbredd

9 mm

9 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt och bakåt

5 mm framåt och bakåt

B:280xH:120 mm

B:210xH120 mm

Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet

1000 spm 3 mm ZZ, 700 spm 7 mm ZZ, 600 spm 9mm ZZ

1000 spm 3 mm ZZ, 700 spm 7 mm ZZ, 600 spm 9mm ZZ

Stygn- och funktionsval

LCD tryckskärm, fullfärg

LCD tryckskärm

Nål upp/ner knapp

Ja, fabriksinställning nere

Ja, fabriksinställning nere

Ja, justerbar

Ja, justerbar

SFS+, 7 delad

SFS+, 7 delad

Knälyft
Undermatare/antal matare
AcuFeed övermatare
Raksömstygnplåt
Standardpressarfötter

Modell

Inbyggd, differentialjustering, avtagbar, smal och bred

-

Snapp av/på byte

Snapp av/på byte

Knapphålsfot inkl. stabiliseringsplatta, fållfot, blixtlåsfot, osynlig
blixtlåsfot, applikationsfot, applikationsfot öppen, blindfållfot,
kastfot, justerbar 3-i-1 quiltfot, quiltfot PD-H, knappfot,
knapphalsplatta, 1/4” fot, bred och smal övermatarfot med
hållare, 1/4” fot, blixtlåsfot och applikationsfot till övermatare,
broderifot i metall, raksömstygnplåt, quiltlinjal.

Knapphålsfot inkl. stabiliseringsplatta, fållfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, blindfållfot, kastfot, quiltfot PD-H, knappf ot,
knapphalsplatta, 1/4” fot, , broderifot i metall, raksömstygnplåt,
quiltlinjal.

Memory Craft Hoizon 15000

Memory Craft 9900

Sy-, quilt- och broderimaskin

Sy- och broderimaskin

Antal nålar

1 nål

1 nål

Inbyggda design

480

175

Max. broderiyta

230x300 mm (obegreänsad broderiyta med clothsetter*)

170x200 mm (obegränsad med clothsetter*)

100x40 mm (äkta friarmsbrodering)

100x40 mm friarmsram* (äkta friarmsbrodering*)

B:650/ H:320/D:260(373) mm

B:475/ H:316/D:223(336) mm

Min. broderiytan (friarm)
Maskin storlek
Vikt

14,5

10,5 kg

400-1000 spm

400-800 spm

Tryckskärm

LCD tryckskärm, fullfärg

LCD tryckskärm

Monogram

11 typsnitt 10-30 mm höga
Horixontell och vertikal skrift

3 typsnitt i 3 höjder (10, 18 och 30 mm)
Horizontell och vertikal skrift

Broderihastighet

S tandardramar
Tid och stygnindikator
PC anslutning

100x40 mm, 140x140 mm, 220x220 mm,
magnet 230x230 mm och 230x300 mm inkl. schabloner

140x140 mm och 170x200 mm inkl. schabloner

Broderitid i minuter/stygnräknare

Broderitid i minuter/stygnräknare

Trådlös via iPad, 2 st USB och USB kabel

USB och USB kabel

S polsystem

Liggande, Easy Set

Liggande, Easy Set

Trådsensor

Övertråd, undertråd och spolsensor

Övertråd, undertråd och spolsensor

R edigeringsfunktioner
Belysning av syområde

lodrätt, förstora/förminska

ätt/

10 st LED på 5 placeringar

S eparat spolmotor

lodrätt, förstora/förminska
5 st LED på 3 placeringar

Ja

-

Nålträdare

Helautomatisk

Ja

Trådklipp

Ja
trådnät, nålask 5-pack sorterade, broderisax, skruvmejsel
(bred), , trådrullelock litet 2 st och stort 2 st, spolar 5 st,
raksömstygnplåt, sprätt- och knapphålskniv, pekpenna till
tryckskärmen, olja, 100x40 mm, 140x140 mm, 220x220 mm,
magnet 230x230 mm och 230x300 mm inkl. schabloner , startkit
broderi, magnetklämmor 4 st långa och 4 st korta, spolkorg till
broderi (8g), knälyft, syguide, sybord, nätkabel, bred fotpedal,
förstoringsglas 3 st, broderienhet, programvara horizonlink

ätt/

Ja
Rengöringsborste, extra trådrullehållare, nålask 5-pack sorterade,
broderisax, skruvmejsel (bred), , trådrullelock litet 2 st och stort
2 st, spolar 5 st, raksömstygnplåt, sprätt- och knapphålskniv,
pekpenna till tryckskärmen, olja, broderiram 140x140 mm och
170x200 mm inkl. schabloner , magnetklämmor 4 st, spolkorg till
broderi (8g), knälyft, 2 extra frontpaneler (pärlemor, grön metallic),
syguide, nätkabel, bred fotpedal, broderienhet, maskinhuv i tyg,
DVD, ikonöversikt, instruktionsbok.

ikonöversikt, instruktionsbok.
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