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TL-2200QVP Mini
6,5mm Quiltnings Trykfod (til lineal)

Trykfoden brugs til frihånds quiltning 

med lineal. Med 6,5mm fra nålens 

nedslagspunkt til den ydre kant på 

trykfoden, kan du sy ved at bruge en 

lineal som guide. 

Echo Quiltnings Trykfod
Trykfoden til frihåndssyning har rettelinjer, 

som er brugbare til echo quiltning. De 

cirkulærer retningslinjer, som er placeret 

6,5mm og 10mm fra nålens 

nedslagspunkt.

Quiltning Trykfod Med Åben Side

Trykfoden til frihåndsyning er åben foran, 

så nålområdet er nemt at se. 

Trykfoden bruges til frihåndssyning når 

symaskinen er placeret med den korte 

side mod dig.

Frihåndsbord
Bordet bruges til frihåndssyning når 

symaskinen er placeret med 

fronten mod dig. (TL2010FMTABLE)

Specifikationer

Standard Tilbehør (medfølger)

Quilt Trykfødder (muligt tilkøb)

Maksimal Syhastighed

Maksimal Stinglængde

Trykfodsløft

Nål

Dimensioner

Vægt

Stort Sybord (dimensioner)

Lys

Spoletype (krog)

Min. 55 - Max. 1,500 sti./min.

Max. 6mm

Ved håndtag maks. 9mm, ved knæløft maks. 12mm

HA x 1 (130/705H) #7-#18 (HL x 5 #9-#16)

452(L) x 350(H) x 219(B)mm

11.5Kg / 25.4Lb

590(L) x 335(B)mm

LED

Horisontal-akse fuld roterende krog

Even Feed Foot / 1/5" Quilting Foot / 1/4" Quilting Foot / 

Quilting Foot Front Open Toe / 1/4" Presser Foot (for 120V machine) / 

7mm Presser Foot (for 220-240V machine) / Quilt Guide for Even Feed Foot / 

Auxiliary Table / Foot Controller / Foot Switch Stopper / Power Cord / 

Exclusive Screwdriver (2) / Needles (HAx1) / Bobbins (4) / Knee Lifter Lever / Oiler / 

Spool Cap / Cleaning Brush

Standart Trykfod

- Kompenserende Trykfod 
(højre 6,5mm)
- Kompenserende Trykfod 
(højre 7mm)

Symaskine Cover

Søm (hemming) Trykfod Trykfod Til Fastgørelse af 

Lynlås

Nr. 40166729

Nr 40166739

Nr. 40166734

Quilt Ramme (træ)
Kontakt venligst din lokale JUKI 

forhandler for nærmere information.

Stort Sybord
Kontakt venligst din lokale JUKI 

forhandler for nærmere information.

Ekstra Tilbehør (muligt tilkøb)

Højtydende stikkestingsmaskine

Skabt til quiltere



335mm

150mm

215mm

590mm

TL-2200QVP Mini er en bærbar stikkestingssymaskine, konstrueret 

i en aluminiumsstøbning for at sikre JUKIs industrielle kvalitet. 

Ensartet Transporterings 
Trykfod
Trykfoden brugs til strækmaterialer, 
svært transporterende materialer og 
ujævnt transporterende materialer. 

Quiltning Trykfod med 
Åben Front
Trykfoden til frihåndsyning er åben 
foran, så nålområdet er nemt at se. 

5mm Quiltning Trykfod
Trykfoden brugs til frihånds 
quiltning. 

6,5mm Quiltning Trykfod
Trykfoden brugs til frihånds 
quiltning. 

Sænkning af undertransportørQuilte Guide til "Ensartet 
Transporterings Trykfod"
Denne guide bruges til at sy parallelle rækker 
af sting med nøjagtig samme mellemrum. 

Knæløftehåndtag
Trykfoden kan hæves og sænkes manuelt ved brug 
af knæløftehåndtaget. Trykfoden kan løftes helt op 
til 12 mm, når knæløftehåndtaget anvendes. 
Når foden hæves til den maksimale højde, er det 
også muligt for dig at skifte maskinen tilbage fra a
utomatisk betjening (knap) til manuel 
betjening (håndtag).

Automatisk trådklip
Med denne funktion kan du med et enkelt 
tryk på knappen, klippe både over- og 
undertråd over på samme tid. Det mindsker 
spildet af sytråd, men ikke mindst også din 
tid. Den automatiske, og som du vil opdage, 
uundværlige trådklipsfunktion er importeret 
direkte fra JUKI’s industrielle symaskiner.

Automatisk nåltrådningssystem
Det automatiske nåltrådningssystem tråder 
let nålen, og giver dig mulighed for at 
komme i gang med at sy enkelt og med 
det samme. Du kan nemt og hurtigt tråde 
din nål med kun én hånd. Du placerer blot 
tråden i styret og sænk armen, og så er 
du i gang.

Nål op/ned kontrol
Du kan skifte nålepositionen op eller ned 
efter ønske, ved blot at trykke på op/ned 
nåleknappen. Det smarte for dig er, at når 
knappen trykkes kontinuerligt ned, vil 
maskinen sy meget langsomt - sting for 
sting. Det sikre dig den fulde kontrol, 
også over de besværlige steder.

Horisontal-akse fuldrotationskrog
Med horisontale-aksefuldrotationskrogen er 
det muligt for dig at lave perfekte og 
afbalancerede sting til smukke sømme. 
Dertil er det ligeledes muligt at justere 
undertrådsspændingen.

Stram trådspændingsenhed
Denne stramme trådspændingsenheden 
sikrer, at trådfodringen til nålen forbliver 
stram, jævn flydende og vrid fri – og dette 
uanset hvor tyk din tråd er. Denne funktion 
afholder også tråden fra at ryste sig, når du 
syer med de meget høje hastigheder. 
Det giver dig en præcis og perfekt finjusteret 
trådspænding, med stramme knuder når du 
quilter, hvilket i den sidste ende give dig et 
langt smukkere slutresultat.

Med et stort arbejdsområde på op til 59 cm (med ekstra bord vedhæftet), 
kan TL-2200QVP Mini nemt håndtere store quilts og andet arbejde.

Trådspændings justering
Maskinen har også en 
trådspændingsjusteringsknap, som gør det 
muligt for dig at justere spændingen i tråden. 
Dette er smart for dig, da du kan tilpasse 
maskinens trådspænding til lige netop det 
materiale du syr eller quilter i.
Denne funktions er taget direkte fra 
JUKI’s industrimaskiner.

Trykfodstryk justering
For at gøre dit syarbejde endnu nemmere, 
har vi gjort det muligt at indstille trykfoden 
til at kunne omfatte forskellige stoftykkelser. 
Dette eneste du skal gøre er blot at dreje på 
regulatorskiven på toppen af   maskinen. 
Denne funktion gør det let for dig at arbejde 
i mange forskellige typer stof og materialer.

Maksimal kontrol af syhastighed
Vi har gjort det nemt for dig at styre din 
syhastighed – og dette fra helt ned til 200 
og op til 1500 sti/min. Denne funktion kan 
justeres med det let tilgængelige håndtag 
og giver dig fuldstændig kontrol over din 
syning og frihåndsquiltning.

Fodkontrol med automatisk 
trådtrimmerfunktion 
Vi har gjort det muligt at trimme både 
nål- og undertråd automatisk ved at 
trykke på hælsiden af   
fodkontrolenheden. Dette letter 
arbejdet og sikre mindre spild af tråd 
og din tid på syprojektet.

*Trådtrimmerfunktionen kan nemt 
deaktiveres ved blot at tilslutte et 
fodstop til regulatoren, hvis dette 
passer dig bedre.

Funktioner til syning og quilt med lethed

Funktioner der sikre dig perfekt stingkvalitet

Større arbejdsområde

Tilbehør til at udvide og forbedre dit arbejde med TL-2200QVP Mini

7mm Trykfod
 (for 220-240V maskine)

Trykfoden bruges til at samle patchwork 
med sømrum på 7mm

Vi har gjort det muligt at hæve og sænke 
undertransportøren ved blot at trykke på en 
kontakt. Denne funktion er blandt andet smart 
ved quiltning, hvor sænkningen giver dig 
mulighed for at sy buede sting med lethed.


