Jehly pro domácí šicí stroje a overlocky - určeno pro
všechny značky šicích strojů
UNIVERSÁLNÍ JEHLY

STREČOVÉ JEHLY

• System 130/705 H
Jehla universální s mírně
zakulacenou špičkou, určeno
pro běžné standardní materiály.
• Jehly jsou ve velikosti od NM
60 do síly NM 130, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks
různých velikostí

Jsou v nabídce také jako
dojjehly (TWIN) a
trojjehly (TRIPLE) jehly .

Jsou v nabídce také
jako dojjehly
(TWIN)

JERSEY JEHLY

• System 130/705 H-S
Špička jehly má středně
veliké zakulacení, speciální
zvětšené očko a vybrání
preventivně
zabraňuješpatnému
provázání nitě a přeskočení
stehu u vysoce elestických
materiálů

• System 130/705 H SUK
Jehla má více kulatou
špičku.
• Jehly jsou ve velikostech od
NM 70 do NM 100, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks různých
velikostí

• Barevné označení: žlutá

• Barevné označení: oranžová

• Jehly jsou ve velikostech NM

65, NM 75, NM 90, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks
různých velikostí

JEANS JEHLY

JEHLY NA KŮŽI

• System 130/705 H-J
jehla má středně vekou kulatou
špičku, ale má speciálně
zesílenou konstrukci jehly,
která je vyztužená pro lepší
průchod materiálem, neohýbá
se, snižuje zlomení jehly a
poškození chapače stroje.
Zabrání přeskočení stehů. je
určena na džínsovinu a
podobné materiály.
Jsou v nabídce také
jako dojjehly
(TWIN)

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 70 do NM 100, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks různých
velikostí

• System 130/705 H LL Jehly
mají speciální kontrukci , aby
tzv. prořízly materiál. Mají
vyšší odolnost na kroutící
moment. Urženy na kůži.
• Jehly jsou ve velikostech od
NM 70 do NM 100, nebo
jako balení po 5, nebo 10 ks
různých velikostí

Jehla není
vhodná pro šití
textilu!

MICROTEX JEHLY
• System 130/705 H-M Jehly
mají velmi úzký bod pro
snadné propíchnutí materiálu
a jsou určeny pro velmi hustě
tkané materiály. Jsou určeny
pro přesné sešívání okrajů, na
hedvábí, mikro textil,
potažené materiály atd.
• Jehly jsou ve velikostech od
NM 60 do NM 100, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks různých
velikostí

• Barevné označení: hnědá
• Barevné označení: fialováurple

• Barevné uznačení: modráblue

QUILTING JEHLY

VYŠÍVACÍ JEHLY

• System 130/705 H-Q Tvar
jehly má speciální kužel a
mírně zaoblenou špičku.
Lehce proniká silnější vrstvou
a je odolná zatížení v tahu do
strany. nedochází k vyhnutí
jehly a poškození stroje.
• ehly jsou ve velikostech od
NM 75 do NM 100, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks
různých velikostí
• Barevné rozlišení: zelená

METTALIC JEHLY

• System 130/705 H-E
Jehla je velmi podobná
universální jehle, má ale větší
očko na nit, takže můžete
používat objemné vyšívací
jehly a vlněné nitě. jsou
určeny pro vyšívací stroje.

Jsou v nabídce také
jako dvojjehly
(TWIN)

• Barevné rozlišení: starorůžová
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• System 130/705 H-ET
Jehla má stejné vlastnosti
jako vyšívací jehla, ale má
na sobě speciální potah
Titanium Nitrid, který má
zlatou barvu. Snižuje
opotřebení, lépe odvádí
teplotu při vysokých
rychlostech vyšívání a
zabraňuje špatné
průcodnosti nitě jehlou.
• Jehly jsou ve velikostech od
NM 75 do NM90

• Barevné rozlišení :červená

TOPSTITCH JEHLY

• System 130 MET
Jehla má velmi dlouhé očko až
2mm pro nit ve srovnání s
universální, nebo vyšívací
jehlou. je určena pro vyšívání
speciálními efektními nitěmi,
nebo nitě s kovovou příměsí zlatá, stříbrná atd.
• Jehly jsou ve velikostech od
NM 80 a NM90
Jsou v nabídce také
jako dvojjehly
(TWIN)

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 75 do NM 90, nebo jako
balení po 5, nebo 10 ks
různých velikostí

GOLD VYŠÍVACÍ JEHLY

• System 130 N
Jehla má zvětšené očko až na
2mm ve všech velikostech ve
srovnání s universální, nebo
vyšívací jehlou. je určena pro
horní a dekorativní stehy
vícebarevnými nitěmi
spředenými a lze je použít na
doplnění chybějících stehů u
výšivky.

VYŠÍVACÍ JEHLA S PRUŽINOU
• System 130/705 H SPR
Jehla je s pružinkou okolo
jehly, což má funkci přítlačné
patky. je určena pro vyšívání v
rámečku bez patky, pro
individuální vzory, volné
vyšívání a přehlednější dohled
při vyšívání.
• Velikost jehly NM 80

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 75 do NM110
• Barevné rozlišení: světle zelená
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OBRUBOVACÍ JEHLA

JEHLA S DVOJITÝM OČKEM

• System 130/705 H WING
Jehla má speciální křidýlka na
každé straně, které tlačí
tkaninu do stran. Je primárně
určena pro dekorativní švy a
na obrubování na bavlně.

• System 705 DE
Jehla má dvě očka na nitě a je
určena pro dekorativní švy s
použitím dekorativních nití.

• Jehly jsou ve velikostech od
NM100 do NM120

• Jehla je ve velikosti NM80

JEHLA RYCHLÉ NAVLÉKNUTÍ
• System 705 HDK Universální
jehla s malým volným
průchodem do očka. To je
vhodné pro rychlé a snadné
navlékání nitě bez použití
navlékače.
• Jehly jsou ve velikostech NM80
do NM90

jehly jsou k dispozici i jako
dojjehly (DOUBLE) a s
universálními jehlami.

DVOJ A TROJ JEHLY

UNIVERSÁLNÍ DVOJJEHLY

Pouze pro šicí stroje s cik cakem a horizontálním chapačem!
Určené pro většinu materiálů. Jejich vlastnosti jsou
ekvivalentní k běžným jehlám.

System 130/705 H ZWI NE 1,6
Rozpich jehel 1.6 mm, velikost
jehly NM 70 a NM 80
System 130/705 H ZWI NE 2,0
Rozpich jehel 2.0 mm, velikost
jehly NM 80
System 130/705 H ZWI NE 2,5
Rozpich jehel 2.5 mm, velikost
jehly NM 80
System 130/705 H ZWI NE 3,0
Rozpich jehel 3.0 mm, velikost
jehlyNM 90
System 130/705 H ZWI NE 4,0
Rozpich jehel 4.0 mm, velikost
jehly od NM 80 do NM 100

Použití: Našívání provázků, jedno a více barevné
ozdobné švy a lemy.

JEHLY PRO SPECIÁLNÍ STROJE
Schmetz nabízí všechny dostupné jehelní systémy pro
domácí overlocky a coverlocky a jiné stroje.
Zeptejte se vašeho dealera , jaké jehly potřebujete a
on vám doporučí přesný typ.

STRETCH DVOJJEHLA

JEANS DVOJJEHLA

• System
130/705 H-S ZWI NE 2,5
Rozpich jehel 2.5 mm,
velikost jehly NM 75
• System
130/705 H-S ZWI NE 4,0
Rozpich jehel 4.0 mm,
velikost jehly NM 75

VYŠÍVACÍ DVOJJEHLA

• System
130/705 H-J ZWI NE 4,0
Rozpich jehel 4.0 mm,
velikost jehly NM 100

OBRUBOVACÍ DVOJJEHLA

• System
130/705 H-E ZWI NE 2,0
Rozpich jehel 2.0 mm,
velikost jehly NM 75
• System
130/705 H-E ZWI NE 3,0
Rozpich jehel 3.0 mm,
velikost jehly NM 75
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• System
130/705 HZWIHO Rozpich
jehel 2.5 mm, velikost jehly
NM 100
1 UNIVERSAL jehla
dohromady s 1
OBRUBOVACÍ JEHLOU

tel.: +420 544 226 298,

UNIVERSÁLNÍ DVOJJEHLY
Velmi široké rozloženívzdálenost jehel:

• System
130/705 H ZWI BR NE 6,0
Rozpich jehel 6.0 mm,
velikost jehly NM 100
• System
130/705 H ZWI BR NE 8,0
Rozpich jehel 8.0 mm,
velikost jehly NM 100

METALLIC DVOJJEHLA
System
130 MET ZWI NE 2,5
Rozpich jehel 2.5 mm,
velikost jehly NM 80
• System
130 MET ZWI NE 3,0
Rozpich jehel 3.0 mm,
velikost jehly NM 90

UNIVERSÁLNÍ TROJJEHLA
System
130/705 H DRI 2,5
NE
Rozpich jehel 2.5 mm,
velikost jehly NM 80
• System
130/705 H DRI 3,0
NE
Rozpich jehel 3.0 mm,
velikost jehly NM 80

e-mail:info@sicistroje-shop.cz

JEHLA EL X 705
System ELx705 nebo
také jehla 2022, SY 2922
je určena pro overlocky a
coverlocky

JEHLA SY 2054 /16x75

JEHLA HAX1SP/15X1SP

System SY 2054 jehly
určené pro starší typy
overlocků

System
HAX1SP jehla určená
pro starší typy overlocků

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 70, NM80 a NM 90

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 70, NM80 a NM 90

• Jehly jsou ve velikostech od
NM 80 a NM 90
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