
Yksinkertaisesti 
vaikuttava!

Valitsitpa elektronisen tai mekaanisen koneen tai saumurin, voit ommella erilaisia kankaita 
ja päästää luovuutesi valloilleen. Vahva moottori ja tukeva metallirunko varmistavat, 

että työ sujuu helposti ja lopputulos on tasaisen korkealaatuinen. 

Elite-sarja tuo uusia mahdollisuuksia ompeluun. Koneista löytyy perustyökalujen lisäksi 
mielenkiintoisia lisätoimintoja, jotka taatusti inspiroivat kokeilemaan.

Herätä luovuutesi eloon aivan uudella tavalla SINGER® | Elite -sarjalla. 

Uuden SINGER® | Elite -sarjan elegantit ja 
kestävät koneet on suunniteltu tarjoamaan 
entistä enemmän neulavoimaa, nopeutta 
ja ominaisuuksia.

Elite



Taidokkaat ompeleet aina käsillä.
Erittäin vankkatekoinen, silti tyylikäs elektroninen SINGER® | 
Elite CE677 -ompelukone sisältää 411 ommelsovellusta 
ja 200 erilaista ommelta. Joukossa on kirjainmalleja 
ja kuvioita, joilla teet työstä oman näköisesi, sekä 
seitsemän automaattista yksivaiheista napinläpeä, 
joihin napit sopivat täydellisesti.

Helpot ohjaimet jättävät aikaa 
luovuudelle.
Kun valitset asetukset, ne ilmestyvät välittömästi 
nestekidenäyttöön. Näet valitun ompeleen, ommelasetukset 
ja muuta tietoa. 

Katso lisäideoita projekteihisi tutustumalla hauskoihin luoviin 
ja perinteisiin ommelsovelluksiin osoitteessa Singer.com.

Intuitiivisesti suunniteltu.
Ommelleveyden ja -pituuden muuttaminen on helppoa 
elektronisessa SINGER® | Elite CE677 -ompelukoneessa. 
Myös nopeus säätyy näppärästi hyvin suunnitellulla 
säätimellä jopa 1 100 tikin minuuttivauhdilla. Säädettävä 
paininjalan puristus varmistaa tasaisen lopputuloksen 
niin paksuilla kuin ohuilla kankailla.

Valitse kätevää säädintä käyttäen hitaampi nopeus 
tarkkuutta vaativiin töihin tai jopa 1 100 tikkiä minuutissa 
isompiin projekteihin, joissa on pitkiä saumoja, kuten 
verhoja tai peittoja ommellessa. Näin pidät vauhdin 
aina hallinnassa.

Kun irrotat koneen tarvikekotelon, saat esiin vapaavarren 
helpottamaan lahkeiden ja hihansuiden ompelua. 

Nopeaa, huoletonta ompelua.
SINGER® Drop & Sew™ -puolajärjestelmä ei voisi olla 
nopeampi. Alalankaa ei tarvitse enää vetää esiin käsin, 
vaan kone poimii sen puolestasi.

Myös sisäänrakennettu langoitin säästää aikaa, joten 
pääset hetkessä alkuun. Kätevä päättelytoiminto estää 
kauniita ompeleita purkautumasta kummastakaan päästä.

Ohjelmoitavalla neulastopilla säädetään 
pysähtymiskohta ylös tai alas. Syötön pudotus 
mahdollistaa vapaan tikkauksen, monogrammit, 
nappien ompelun ja paljon muuta. Kuusi mukana 
tulevaa paininjalkaa laajentavat mahdollisuuksia 
edelleen. 

Elektronisella SINGER® | Elite CE677 -ompelukoneella 
ompelu on helppoa ja hauskaa ja aikaa jää keskittyä 
myös luovaan puoleen. 

Elite
CE677 - Computerized Sewing Machine

Elektronisesti ohjattua ompelua juuri sinun tarpeisiisi.

CE677 - Elektroninen ompelukone



Elite
ME457 - Mechanical Sewing Machine

Kun olet kerran kokeillut mekaanista SINGER® | Elite ME457 
-ompelukonetta, ihmettelet varmasti, miten ennen tulit toimeen 
ilman. Sen 110 ommelsovellusta ja 32 erilaista ommelta auttavat 
toteuttamaan projektit kuin hyvin viritetty soitin, juuri sellaisina 
kuin suunnittelit ilman riitasointuja. 

Enemmän nopeutta ja neulavoimaa.
Jos tarvitset sulavan ja nopean mekaanisen koneen, tässä 
on etsimäsi. Edes hyvin ohuet tai paksut kangaskerrokset 
eivät ole haaste SINGER® | Elite ME457:lle. Sen vahva moottori 
ja säädettävä paininjalan puristus on suunniteltu eri vahvuisia 
kankaita ajatellen.

Luotettava laatu ja helpot säädöt.
Mekaanisen SINGER® | Elite ME457 -ompelukoneen 
täysmetallinen runko edustaa SINGER®-tuotemerkille tuttua 
vankkaa laatua ja pitkäikäistä kestävyyttä. Ompelujälki on 
luotettavan tasainen myös täydellä nopeudella.

Valitse asetukset kääntöpyörillä.
Mekaanisessa SINGER® | Elite ME457 -ompelukoneessa on 
automaattinen yksivaiheinen napinläpitoiminto, jolla teet kauniita, 
kooltaan täydellisiä napinläpiä. Säätämällä ompeleen leveyttä 
ja pituutta voit kokeilla omanlaisiasi ompeleita. 

Neulan voi siirtää kolmeen eri asentoon erilaisia ompelutekniikoita 
varten, kuten vetoketjun ompeluun, päälliompeleisiin ja muuhun.

Aina nopea aloittaa ja helppo päättää.
Helposti seurattavien langoitusohjeiden ja sisäänrakennetun 
langoittimen avulla pääset aina alkuun vaivattomasti.

SINGER® | Elite ME457 -ompelukoneen syötön 
pudotus mahdollistaa nappien ompelun, vapaan 
tikkauksen ja monogrammit näppärästi. Viisi mukana 
tulevaa paininjalkaa lisäävät käyttömahdollisuuksia 
edelleen. Singer Elite ME457 sisältää kaikki tärkeät 
perustarvikkeet, kuten puolat, lankakartion tuet ja neulat. 

Päältä pudotettavasta puolasta näet helposti, paljonko 
lankaa on jäljellä, joten lanka ei lopu yllättäen kesken 
sauman.

Kaikilla mukavuuksilla.
LED-valo antaa hyvän näkyvyyden ompelualueelle sekä 
vähentää varjoja puolaa vaihdettaessa ja ommeltaessa.

Näppärä vapaavarsi tekee lahkeiden ja hihansuiden 
ompelusta helppoa.

Kätevä lankaveitsi sijaitsee mukavasti koneen päädyssä, 
jotta työtä ei tarvitse keskeyttää saksien etsimiseen.

Mekaanisesti nerokas 
ja käyttäjäystävällinen.

ME457 - Mekaaninen ompelukone



Elite
SE017 - Overlock Machine

SINGER® | Elite SE017 -saumuri ompelee, päättelee ja 
leikkaa saumat sekä reunat tarkasti ja nopeasti joka kerta. 
Se on täydellinen lisä ompelukoneen rinnalle.

Easy View Threading™

Easy View Threading™ -LED (eli EVT) valaisee lankojen 
reitit, mikä tekee siepparien langoittamisesta helppoa. 
Kireyden säätimet ja lankojen reitit on myös kätevästi 
värikoodattu. 

Vahva ja nopea, silti hellä kankaille.
Tässä saumurissa on 20 % tehokkaampi moottori 
verrattuna perusmalleihin, mikä antaa enemmän 
neulavoimaa paksuja kangaskerroksia varten. Voit 
ommella saumat ja huolitella reunat jopa 1 300 tikin 
minuuttivauhdilla.

Ei enää epäsiistejä, rispaantuvia saumoja paksuissakaan 
kankaissa. 

Kaksi, kolme tai neljä lankaa käyttävä SINGER® | 
Elite SE017 -saumuri tarjoaa laajan valikoiman ompeleita 
erilaisille kankaille ja erilaisilla tekniikoilla.

Paininjalan puristusta säätämällä kone syöttää myös hyvin 
paksua tai ohutta kangasta juuri sopivasti.

Tee valintasi säätöpyörillä.
Ompele kapea päärme liinoihin tai 3-lankainen 
koristereuna villapeitteen ympärille antamaan 
ilmettä ja pidentämään käyttöikää. 
Differentiaalisyötöllä saumat eivät veny tai aaltoile 
edes hyvin joustavaa kangasta tai ohutta harsoa 
ommeltaessa.

Sisäänrakennettu vapaavarsi helpottaa kapeiden 
hihojenja hihansuiden ompelua. Liikkuva 
yläterä voidaan kääntää pois työasennosta 
erikoistekniikoita varten. 

Kone auttaa jopa pitämään ompelupaikkasi 
siistinä. Kiinnitä mukana tuleva roskienkerääjä 
koneen eteen langanpätkiä varten. 

Lisäksi saat koneen mukana muita tärkeitä 
varusteita, jotta olet aina valmiina. 

Kaikki mitä tarvitset seuraavaan 
hauskaan projektiin.
Haaveiletko yksilöllisistä piilo- tai rullapäärmeistä, 
laakaompeleesta tai reunojen huolittelusta samalla 
koneella? SINGER® | Elite SE017 -saumurilla 
toteutat kaikki nämä tekniikat ja paljon muuta. 

Myös kauniit rullapäärmeet syntyvät helposti. 
Käännät vain valitsinvipua – pistolevyä ei tarvitse 
vaihtaa.

 
 
 
 
 

 
 
 
Loihdi vanhasta rispaantuneesta vaatteesta 
uusi rakas asuste kuin ammattilainen. Somista 
kotisi uusilla verhoilla, vuodevaatteilla ja muilla 
luomuksilla. Voit tehdä myös koruja, käsilaukkuja 
tai ruokaliinoja.

Upea lopputulos joka kerta.

SE017 - Saumuri



411 ommelsovellusta
Tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ompelutekniikoita luoviin 
ja yksilöllisiin projekteihin.

Enemmän nopeutta ja neulavoimaa
Vahva koneisto ompelee myös paksut kangaskerrokset 
ammattimaisella nopeudella.

Nestekidenäyttö
Näyttää selkeästi valitsemasi ompeleen, leveys- ja pituusasetukset, 
suositellun paininjalan ja muuta tietoa.

Ompeleen valinta painikkeilla
Valitse ommel näytön alla olevilla painikkeilla.

Nopeuden säätö
Ompele hallitusti asettamalla sopiva enimmäisnopeus työkohtaisesti.

110 ommelsovellusta
Tarjoaa valikoiman erilaisia ompelutekniikoita luoviin ja yksilöllisiin 
projekteihin.

Enemmän nopeutta ja neulavoimaa
Vahva koneisto tikkaa myös paksut kangaskerrokset ammattimaisella 
nopeudella.

Tukeva metallirunko
Täysmetallinen runko tarjoaa pitkäikäistä kestävyyttä.

Nopea ja helppo langoitus
Helposti seurattavat langoitusohjeet.

Säädettävä ommelpituus ja -leveys
Luo oman näköisiä tekniikoita.

Kahden, kolmen tai neljän langan mahdollisuus
Erilaisista ommeltyypeistä löytyy täydellinen joka projektiin: 
tee piilo- ja rullapäärmeitä, käytä laakaommelta, huolittele reunoja, 
ompele saumoja ja paljon muuta.

Easy View Threading™ -LED
LED-valo helpottaa langoitusta valaisemalla lankojen reitit.

Enemmän neulatehoa
Vahva neulateho paksuja kankaita varten.

Vapaavarsi
Helpottaa lahkeiden ja hihojen ompelua.

Differentiaalisyöttö
Ei enää vetäviä tai aaltoilevia saumoja.

SINGER, kamee-S-kuvio, DROP & SEW ja EASY VIEW THREADING ovat The Singer Company Limited S.A.R.L:n tai sen tytäryhtiöiden yksinoikeudellisia tavaramerkkejä. ©2021 The Singer Company Limited S.A.R.L. tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

SINGER® | Elite SE017 -saumuri

Mekaaninen SINGER® | Elite ME457 -ompelukone

Elektroninen SINGER® | Elite CE677 -ompelukone

Singer.com

Keskeiset ominaisuudetElite

Valitsitpa elektronisen tai mekaaninen ompelukoneen tai saumurin, SINGER® | Elite on hyvin varusteltu seuraavaa 
projektiasi varten. Jokaiseen koneeseen on saatavana myös lisävarusteita.


