
Helt enkelt 
imponerande!

Vare sig du använder den datoriserade modellen, den mekaniska modellen eller 
overlockmodellen, kan du arbeta med ett stort urval tyger och locka fram din kreativa sida. Ta dig 
enkelt an sömnadsarbeten och uppnå genomgående bra resultat, tack vare starkare motorer och 

robusta metallstommar.

Utöka dina sömnadsmöjligheter med Elite-sortimentets alla funktioner – från de grundläggande 
verktygen du förväntar dig, till mer avancerade funktioner som garanterat inspirerar dig att 

bli mer kreativ.

Skräddarsy och skapa som aldrig förr med serien SINGER® | Elite.  

Serien SINGER® | Elite är ett elegant och 
fantastiskt tåligt sortiment av nya symaskiner 
som är utformade med ett starkare nåltryck, 
förbättrad hastighet och allsidighet.

Elite



Lovvärd sömnad – nära till hands.
Den extra tåliga men snygga datoriserade symaskinen 
SINGER® | Elite CE677 har 411 sömfunktioner via 
200 inbyggda sömmar. Dina sömnadsarbeten kan göras 
ännu mer personliga med hjälp av de programmerbara 
bokstäverna samt de sju automatiska knapphålen med 
precis rätt storlek för dina knappar.

Enkla kontroller som sparar 
tid och ökar kreativiteten.
Välj dina inställningar och se dem genast dyka upp på LCD-
skärmen, så att du kan se din söm, dina söminställningar 
och mycket mer. 

Roa dig med att utforska mängderna av kreativa och 
traditionella sömfunktioner på Singer.com för att ytterligare 
försköna dina sömnadsarbeten.

Intuitivt designad.

Anpassa enkelt sömmarnas bredder och längder med 
den datoriserade symaskinen SINGER®| Elite CE677. Det 
reglerbara pressarfotstrycket har utformats för att klara 
både tjocka och tunna tyger och försäkrar jämna resultat.

Med hjälp av det genomtänkt utformade skjutreglaget 
kan du ställa in hastigheten du behöver genom att 
välja det långsammare alternativet för avancerade 
sömnadsarbeten eller upp till 1 100 stygn per minut för 
större projekt med långa sömmar, till exempel gardiner 
eller täcken. Du har kontrollen, vid varje hastighet.

När du tar bort maskinens tillbehörsfack hittar du den 
smidigt placerade friarmen som låter dig sy fållar och 
manschetter utan problem. 

Sy snabbt, utan krångel.
Att använda spolsystemet SINGER® Drop & Sew™ 
snabbt och enkelt. Istället för att fiska upp undertråden 
för hand plockar maskinen upp den åt dig.

Tack vare symaskinens inbyggda nålträdare sparar du 
också tid, så du kan alltid räkna med en snabb start. 
Maskinen har även en väldigt smidig funktion för att fästa 
trådarna, vilket hindrar din dekorativa söm från att repa 
upp sig i ändarna.

Aktivera nål uppe eller nål nere. Genom att sänka 
matartänderna kan du frihandsquilta, sy knappar och 

mycket mer. Sex medföljande pressarfötter ökar 
sömnadsarbetenas möjligheter ännu mer. 

Med den datoriserade symaskinen SINGER® | Elite 
CE677 kan du fokusera mer på dina kreativa idéer, 
så att sömnaden alltid är enkel och kul. 

Elite
CE677 - Computerized Sewing Machine

Datoriserad sömnad, anpassad efter dina behov.

CE677 - Datoriserad symaskin



Elite
ME457 - Mechanical Sewing Machine

När du väl har använt den mekaniska symaskinen SINGER® 
| Elite ME457 kommer du att undra hur du någonsin klarade 
dig utan den. De 32 inbyggda sömmar låter dig skapa 
sömnadsarbeten enligt dina visioner och jobba dig framåt med 
stil. 

Förbättrad hastighet 
och kraftfullare nåltryck. 
Om du behöver en mekanisk symaskin som hjälper dig att 
skapa nya projekt är detta maskinen för dig. Tunna eller tjocka 
tyglager är inga problem för SINGER® | Elite ME457. Dess starka 
motor och reglerbara pressarfotstryck har skickligt utformats för 
både tjocka och tunna tyger.

Inbyggd pålitlighet möter flexibilitet.
Den robusta metallstommen på den mekaniska symaskinen 
SINGER® | Elite ME457 ger dig den stadiga basen och 
långvariga hållbarheten du förväntar dig från en symaskin från 
SINGER®. Även vid symaskinens topphastighet kan du räkna 
med genomgående bra resultat i varje stygn.

Knappa in dina inställningar.
Din mekaniska symaskin SINGER® | Elite ME457 kommer med 
en automatisk knapphålsfunktion via snabbvalsknapp, vilket låter 
dig enkelt sy vackra knapphål som passar knapparna perfekt. 
Utforska personlig anpassning av dina sömmar med reglerbar 
stygnlängd och stygnbredd. 

Nålen kan ställas in i tre olika lägen som gör det möjligt att utföra 
ett stort antal sömnadstekniker, till exempel att sy i dragkedjor, 
sy stickningar och mycket mer.

Alltid snabba starter och smidiga 
avslut.

De lättförstådda trådledarna och den inbyggda 
nålträdaren får igång varje sömnadsarbete med 
minimal ansträngning.

Genom att sänka matartänderna på din mekaniska 
symaskin SINGER® | Elite ME457 kan du sy knappar, 
frihandsquilta utan problem. Använd de fem medföljande 
pressarfötterna för att utöka symaskinens funktioner. 
Singer Elite ME457 kommer även med andra tillbehör 
såsom spolar, spolhållare, nålar och mycket mer. 

Den toppmatade liggande spolen ger dig enkel översikt 
över trådmängden så att tråden inte tar slut mitt i en söm.

Komfort och bekvämlighet.
Den klara LED-belysningen ger dig tydlig sikt över 
sömnadsområdet, samtidigt som den minskar skuggor 
när du sätter i spolar och syr.

Den kompakta och lättanvända friarmen gör att fållar 
och manschetter är enkla att sy.

På symaskinens sida finns en smidig trådkniv, så att 
du aldrig behöver stoppa arbetet för att hitta en sax. 

Mekaniskt snillrik och 
användarvänlig sömnad.

ME457 - Mekanisk symaskin



Elite
SE017 - Overlock Machine

Overlockmaskinen SINGER® | Elite SE017 låter dig sy, 
avsluta och skära av kanter – med stor noggrannhet 
och hög hastighet varje gång. Den är det perfekta 
komplementet till din symaskin.

Easy View Threading™

Funktionen Easy View Threading™ LED, eller EVT, lyser 
upp trådvägarna och gör trädning av griparna lätt som 
en plätt. Både trådspänningsmätarna och trådvägarna 
är färgkodade för extra bekvämlighet. 

Kraftfull och snabb, men varsam 
med tyger.
Den här modellen har en motor med 20 % högre wattal 
än vårt standardsortiment av overlockmaskiner, vilket ger 
förbättrat nåltryck vid tjockare tyglager. Sy dina sömmar 
och fållar med sömnadshastigheter på upp till 1 300 stygn 
per minut.

Inga fler fula kantsömmar som fransar sig – även vid flera 
lager tjockt tyg. 

Overlockmaskinen SINGER® | Elite SE017 har kapacitet 
att sy 2-, 3- och 4-trådiga sömmar och tillåter en mängd 
olika sömtyper med perfekta resultat för ett stort urval av 
tyger och tekniker.

Justera pressarfotstrycket för att säkerställa rätt matning 
av mycket tjocka eller tunna tyger.

Knappa in dina favoriter.
Sy smala fållar på servetter eller en 
3-trådig, dekorativ kantsöm runt en ullfilt. 
Differentialmatningen ger dig sömmar utan 
förvridning, även när du syr i tyger med extra 
stretch och lätta, skira tyger.

Använd den inbyggda friarmen för att sy runt 
smala ärmar och manschetter utan problem. 
Dra nytta av den flyttbara överkniven och koppla 
ifrån den för särskilda specialtekniker. 

Overlockmaskinen sätt fast den medföljande 
skräpuppsamlaren på maskinens framsida för att 
samla upp tygrester som skärs av. 

Det ingår även flera oumbärliga tillbehör, så att 
du alltid är förberedd. 

Precis vad du behöver för nästa 
roliga projekt.
Vill du skapa skräddarsydda blindsömmar, 
rullfållar, flatlocksömmar och kantavslutningar med 
en enda maskin? Overlockmaskinen SINGER® | 
Elite SE017 är din personliga alltiallo för alla dessa 
tekniker och mycket mer. 

Vackra rullfållar är inget bekymmer. Det är bara 
att växla spaken med ett finger – utan att någonsin 
behöva byta stygnplåt.

 
 
 
 
 

 
 
 
Använd maskinen för att sy om fransiga 
vintagekläder till nya, älskade skapelser som ett 
proffs. Inred ditt hem med nya gardiner, lakan och 
andra textilier. Du kan även skapa skräddarsydda 
smycken, väskor, servetter och mycket mer.

Utomordentlig utan undantag.

SE017 - Overlock Maskin



411 sömeffekter
Erbjuder en mängd olika sömnadstekniker för kreativa och personliga projekt.

Förbättrad hastighet och kraftfullare nåltryck.
Har kapacitet att sy i tjocka tyglager vid professionella hastigheter 
för snabbare resultat.

LCD-skärm
Visar tydligt upp din valda söm, söminställningar för bredd och längd, 
rekommenderad pressarfot och mycket mer.

Tryckknapp för sömval
Använd tryckknapparna under LCD-skärmen för att välja din söm.

Hastighetsbegränsning
Ställ in symaskinens maximala syhastighet enligt dina önskemål, 
så att du har fullständig kontroll.

110 sömeffekter
Erbjuder en mängd olika sömnadstekniker för kreativa och personliga projekt.

Förbättrad hastighet och kraftfullare nåltryck.
Har kapacitet att sy i tjocka tyglager vid professionella hastigheter 
för snabbare resultat.

Robust metallstomme
Stommen som är helt i metall ger varaktig hållbarhet.

Snabb och enkel trädning
Trådledarna är lätta att följa.

Reglerbar stygnlängd och stygnbredd
Anpassa stygnen för kreativa sömnadstekniker.

2-, 3- och 4-trådig kapacitet
De olika sömtyperna garanterar perfekta stygn för alla projekt: Skapa 
blindsömmar, rullfållar, flatlocksömmar, kantavslutningar, sy overlock 
sömmar och mycket mer.

Easy View Threading™ LED
En LED-lampa belyser trådvägarna direkt och gör det enkelt att träda 
maskinen.

Förbättrat nåltryck
Kraftfullt nåltryck för tjocka tyglager.

Friarm
Sy fållar och manschetter utan problem.

Differentialmatning
Hindrar att sömmar töjs ut eller rynkas.
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SINGER® | Elite SE017 – Overlockmaskin

SINGER® | Elite ME457 – Mekanisk symaskin

SINGER® | Elite CE677 – Datoriserad symaskin

Singer.com

ToppfunktionerElite

Vare sig du använder den datoriserade modellen, den mekaniska modellen eller overlockmodellen, är din 
SINGER® | Elite rikligt utrustad för att ta sig an ditt nya sömnadsarbete. Det finns även ett urval av valfria tillbehör 
till varje maskin.


