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ACTIVESEAM™ - ELASTYCZNY ŚCIEG DLA AKTYWNYCH
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NOWOŚĆ! CIEKAWA ALTERNATYWA 
DLA ŚCIEGÓW TYPU AUTOLAP!!! 
MB-4DFO nowa maszyna zaprojektowana i ścieg opatentowany 
przez Merrow. Jest to najwyższej jakości rozwiązanie gwarantujące 
unikalny  ścieg stanowiący alternatywę dla maszyn typu autolap -
- flatlock. Rozwiązanie to zostało opatentowane przez firmę  
MERROW jako Merrow ActiveSeam(TM) - patent światowy. Maszy-
na może formować ścieg dwunitkowy i trzynitkowy dając różnorod-
ne możliwości wzornicze.

DLACZEGO Active Seam ?
MB-4DFO może tworzyć 3 wariacje ście-
gu ActiveSeam(TM). Dwa z nich to ściegi
dwunitkowe i jeden ścieg trzynitkowy. 
Wszystkie te opcje stanowią perfekcyjne 
połączenie gęstego, trwałego i atrakcyj-
nie wyglądającego ściegu z niespotykaną 
elastycznością.

JAK to szyje?
Merrow MB-4DFO Active Seam używa 
unikalnych, baryłkowych krzywek oraz 
specjalnie wykonanych zakrzywianych 
igieł. Rozwiązania te umożliwiają uzys- 
kanie najlepszych parametrów szycia  
i doskonałej jakości ściegu. Maszyna MB-
-4DFO szyje dwoma igłami z możliwo-
ścią formowania dwu lub trzynitkowego 
ściegu. Zaprojektowana i produkowa-
na w USA gwarantuje niepodważal-
ną jakość popartą ponad 100 letnim  
doświadczeniem firmy MERROW.

GDZIE można zastosować Active 
Seam ?
MB-4DFO można użyć do wielu aplika-
cji. Najpopularniejsze użycie to łączenie 
wstawek materiału o różnej kolorystyce 
lub strukturze: stroje kolarskie, kostiumy 
pływackie, stroje dla biegaczy, odzież out-
door. Ponadto można używać wszędzie 
tam, gdzie mamy potrzebę dokonania 
trwałego i elastycznego połaczenia z do-
datkowym, ciekawym efektem dekoracyj-
nym.

WZÓR ŚCIEGU
PRĘDKOŚĆ SZYCIA 5500 RPM

SZEROKOŚĆ ŚCIEGU 5/32" / 4 MM 

ZAKRES SZEROKOŚCI 
ŚCIEGU

3/32"-5/32" / 2,4 MM – 4,0MM

STANDARD IGIEŁ B1SDT

STANDARD IGIEŁ SYSTEMU 
MERROW

B1SDT - B2SDT

RODZAJ ŚCIEGU WG NORM 521

NAPĘD SILNIKA* 3450 RPM, 110/220 volt, 1/2HP

ILOŚĆ NICI 2  LUB 3
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