
– mechanické šicí stroje s kyvným kovovým CB chapačem pro
začátečníky s jednoduchou obsluhou

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny zejména pro začátečníky a pro příležitostné šití.  Všechny 
japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod 
stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního 
chapače. Tyto modely mají oproti konkurenci v této cenové hladině možnost nastavování šíře stehu.

Model E1015 E1019

Šicí stroj - overlockový 
steh, 15 programů, 
poloautomatická 
dírka, 

Šicí stroj se snadným 
ovládáním - 19 pro-
gramů, overlockový 
steh,automatický 
navlékač nitě

Typ stroje Mechanický Mechanický
Chapač CB Rotační
Počet stehů 15 19
Automatický navlékač Ne Ano
Knoflíková dírka PoloAutomat Automat
Počet patek v příslušen-
ství

5 4

Délka stehu 4.00 mm 4.00 mm
Šírka stehu 5.00 mm 5.00 mm
Regulátor šířky stehu Ano Ano
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové

Klasické
Strečové
Overlockové

Odnímatelné rameno Ano Ano
Kryt stroje proti prachu Ne Ne
Rozšiřující stolek Lze dokoupit Lze dokoupit

Janome JUNO E1015 Janome JUNO E1019

Váš prodejce:www.sici-stroje-janome.cz



– mechanické šicí stroje s kyvným kovovým CB chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří požadují méně vzorů 
šití, jednoduchost a menší náchylnost na kvalitu obsluhy. Přitom jsou konstruovány s důrazem na maximální 
životnost. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje 
velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně 
kvalitního chapače. Modely Janome 415, 423S a 393 se zcela odlišují od konkurence hlavně litinovým tělem, nebo 
celokovovým tělem.  

Model 920 415  423S 393

Šicí stroj - overlockový 
steh, 21 programů, 
automatická dírka, 
automatický nav-
lékač nitě

Šicí stroj se snadným 
ovládáním - 17 pro-
gramů, overlockový 
steh,automatický 
navlékač nitě

Šicí stroj nejen pro 
začátečníky - 25 pro-
gramů, overlockový 
steh, automatická 
dírka,automatický 
navlékač nitě

Šicí stroj - celokovový 
stroj, overlockový 
steh, 23 programů, 
poloautomatická 
dírka, kufřík atd. 
možnost zabudování 
do stolu

Typ stroje Mechanický Mechanický Mechanický Mechanický
Chapač CB CB CB Rotační
Počet stehů 21 15 23 21
Automatický navlékač Ano Ano Ano Ano
Knoflíková dírka PoloAutomat PoloAutomat Automat Automat
Počet patek v příslušen-
ství

8 4 4 7

Délka stehu 4.00 mm 4.00 mm 4.00 mm 4.00 mm
Šírka stehu 5.00 mm 5.00 mm 5.00 mm 5.00 mm
Regulátor šířky stehu Ano Ano Ano Ano
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové

Klasické
Strečové
Overlockové

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací

Odnímatelné rameno Ano Ano Ano Ano
Kryt stroje proti prachu Měkký Tvrdý Tvrdý Kufr
Rozšiřující stolek Není Lze dokoupit Lze dokoupit Součást příslušenství

Janome 920 Janome 415 Janome 423S Janome 393

Váš prodejce:www.sici-stroje-janome.cz
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– mechanické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří chtějí využít moderní 
způsob výměny cívkového pouzdra., které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Všechny 
japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje 
a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model 60507 525 MY Style 2522

Šicí stroj - overlockový steh, 
21 programů, automatická 
dírka, automatický navlékač 
nitě

Šicí stroj se snadným 
ovládáním - 17 programů, 
overlockový steh,auto-
matický navlékač nitě

Šicí stroj multifunkční, 23 
programů, overlockový steh, 
automatická dirka, auto-
matický navlékač nitě

Typ stroje Mechanický Mechanický Mechanický
Chapač Rotační Rotační Rotační
Počet stehů 21 25 22
Automatický navlékač Ano Ano Ano
Knoflíková dírka Automat Automat Automat
Počet patek v příslušenství 7 7 9
Délka stehu 4.00 mm 4.00 mm 4.00 mm
Šírka stehu 5.00 mm 5.00 mm 6.00 mm
Regulátor šířky stehu Ano Ano Ano
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací

Odnímatelné rameno Ano Ano Ano
Rozšiřující stolek Není Není Není

Janome 525 Janome MY Style 2522Janome 60507
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– elektronické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří chtějí využít moderní 
způsob výměny cívkového pouzdra, které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Kvalitní elek-
tronika zajistí jednoduché nastavení mnoha funkcí a  integrovaná nápověda  vám zjednoduší a srozumitelní  výměny 
patek. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi 
tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního 
chapače.

Model 601 603  605 607

Šicí stroj - overlockový 
steh, 30 programů, 
automatická dírka, 
automatický nav-
lékač nitě

Šicí stroj se snadným 
ovládáním - 60 pro-
gramů, overlockový 
steh,automatický 
navlékač nitě

Šicí stroj elektronický 
,automatický odstřih 
nitě - 60 programů, 
overlockový steh

Šicí stroj elektronický, 
automatický odstřih 
nitě - 392 programů, 
7 knoflíkových dírek

Typ stroje Elektronický Elektronický Elektronický Elektronický
Automatický odstřih Ne Ne Ano Ano
Chapač Rotační Rotační Rotační Rotační
Počet stehů 30 60 60 225
Automatický navlékač Ano Ano Ano Ano
Knoflíková dírka Automat 4 typy Automat 7 typů Automat 7 typů Automat 7 typů
Počet patek v příslušen-
ství

6 5 7 8

Délka stehu 4.50 mm 5.00 mm 5.00 mm 5.00 mm
Šírka stehu 7.00 mm 7.00 mm 7.00 mm 7.00 mm
Regulátor šířky stehu Ano Ano Ano Ano
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Odnímatelné rameno Ano Ano Ano Ano
Rozšiřující stolek Lze dokoupit Lze dokoupit Součást příslušenství Součást příslušenství

Janome 601 Janome 603 Janome 605 Janome 607

www.sici-stroje-janome.cz Váš prodejce:
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– elektronické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny zejména pro náročné zákazníky, kteří chtějí využít moderní způsob 
výměny cívkového pouzdra, které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Stroje jsou určeny 
pro šití težších materiálů, nebo šití více vrstev a jsou všechny vybaveny kvalitním automatickým odstřihem spodní a 
horní nitě. Kvalitní elektronika zajistí jednoduché nastavení mnoha funkcí a zjednoduší a srozumitelní vám výměny 
patek díky integrované nápovědě. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně 
mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě 
průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model DC5060 DC7100 DC5060

Šicí stroj - overlockový steh, 
21 programů, automatická 
dírka, automatický navlékač 
nitě

Šicí stroj se snadným 
ovládáním - 17 programů, 
overlockový steh, auto-
matický navlékač nitě

Šicí, vyšívací a quiltovací 
stroj - 170 programů, 10 
kno-flíkových dírek

Typ stroje Elektronický Elektronický Elektronický
Chapač Rotační Rotační Rotační
Počet stehů 60 580 170
Automatický navlékač Ano Ano Ano
Knoflíková dírka Automat Automat Automat 10 typů
Počet patek v příslušenství 7 7 11
Délka stehu 5.00 mm 5.00 mm 5.00 mm
Šírka stehu 7.00 mm 7.00 mm 9.00 mm
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové
Vyšívací

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Odnímatelné rameno Ano Ano Ano
Polohování jehly Ano Ano Ano
Šití bez pedálu Ano Ano Ano
Výběr patky pro steh Ano Ano Ano
Regulace přítlaku patky Ano Ano Ano
Automatický odstřih Ano Ano Ano
Kolenní páka Ne Ne Ano
Látání do boku Ano Ano Ano
Rozšiřující stolek Ano Ano Lze dokoupit
Rychlost šití 800 stehů / minutu 800 stehů / minutu 1000 stehů / minutu

Janome DC5060 Janome DC7100 Janome Skyline S5
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– elektronické šicí stroje s dlouhým ramenem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují  dlouhé rameno pro patchwork 
a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou 
konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní kon-
strukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model MC6600 MC8200 MC8900S

Šicí stroj - halo
halo
halo

Šicí stroj 
halo
halo
halo

Elektronický šicí stroj, 995 
programů s nejdelším 
ramenem na trhu, šíře stehu 
9 mm a AcuFeedTM Flex 
zabudovaný system horního 
podávání

Typ stroje Elektronický Elektronický Elektronický
Chapač Rotační Rotační Rotační
Počet stehů 404 120 270
Automatický navlékač Ano Ano Ano
Knoflíková dírka Automat Automat Automat
Počet patek v příslušenství 13 15 15
Délka stehu 5.00 mm 5.00 mm 5.00 mm
Šírka stehu 7.00 mm 9.00 mm 9.00 mm
Druhy stehů Klasické

Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Klasické
Strečové
Overlockové
Vyšívací
Abeceda, číslice

Odnímatelné rameno Ne Ano Ano
Polohování jehly Ano Ano Ano
Šití bez pedálu Ano Ano Ano
Výběr patky pro steh Ano Ano Ano
Regulace přítlaku patky Ano Ano Ano
Automatický odstřih Ne Ano Ano
Kolenní páka Ano Ano Ano
Látání do boku Ano Ano Ano
Rozšiřující stolek Lze dokoupit Lze dokoupit Součástí výbavy stroje
Vzdálenost od jehly 28 cm 28 cm 28 cm
Rychlost šití 1 000 stehů / minutu 1 000 stehů / minutu 1 000 stehů / minutu

Janome MC6600 Janome MC8200 Janome MC8900S
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– elektronické šicí stroje s dlouhým ramenem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují  dlouhé rameno pro patchwork a 
quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou 
konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní kon-
strukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model MC250E MC350E MC9900

Šicí stroj - halo
halo
halo

Šicí stroj 
halo
halo
halo

Šicí, quiltovací a vyšívací 
stroj - vše v jednom - 200 
programů, 6 knoflíkových 
dírek, 175 uložených vzorů 
pro vyšívání.

Šicí funkce – – Ano
Počet stehů (pro klasické šití) – – 531
Velikost vyšívací plochy 140 x 140 mm 180 x 300 mm 180 x 300 mm
Rychlost vyšívání 650 1050 1050
LED osvětlení – – lze dokoupit
Šíře stehu při šití – – 9 mm
Navlékač jehly poloautomatický zcela automatický zcela automatický
Kolenní páka – – Ano
Automatický odstřih nitě Ano Ano Ano
Vzdálenost vpravo od jehly 285 mm 285 mm
Barevný displej – Ano Ano
Dotykový displej Ano Ano Ano
Manuální nastavení přítlaku 
patky

– – Ano

Počet abeced 6 17 17
Uložené vyšívací vzory 73 100 227
USB port Ano Ano Ano
Počet patek – – 10
Rámečky v základní výbavě 140 x 140 mm 200 x 140 mm 170  x 200 mm

140 x 140 mm

Janome MC250E Janome MC350E Janome MC9900

www.sici-stroje-janome.cz Váš prodejce:



Utility (U) Buttonhole (B)

Applique (A)

Heirloom (H)

Quilt (Q)

Satin (S) Bridge (BR)

Decorative (D)

Long (L) Pictograph (P)
Play (PL)

9900



– overlocky

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují  dlouhé rameno pro patchwork a 
quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou 
konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní kon-
strukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model 990D 744DE 1200D 1000CPX

Overlock 3, 4 - nit-
ný s celokovovým 
vnitřkem, 5 druhů ste-
hů, 9 šicích programů

Overlock 2, 3, 4 - nit-
ný, 5 druhů stehů, 9 
šicích programů

Profesionální over-
lock, coverlock 
v jednom, 2,3,4 a 5 
nitný overlock, 20 
programů,  Horní 
krytí.

Coverlock – interlock 
Janome 1000 CPX 
COVER PRO, 7 pro-
gramů šití - krycí steh, 
dlouhé rameno

Počet programů 9 9 20 7
Overlock, počet nití 3,4 2,3,4 2,3,4,5 4
Coverlock – – Ano Ano

Horní krytí coverlock – – Ano –
Počet patek v příslušen-
ství

5 1 1 1

Volné rameno Ne Ano Ano Ano
Možnost šití bez ořezu Ano Ano Ano –
Světlo Ano Ano Ano Ano
Délka stehu 1- 5 mm 1- 5 mm 0,5- 5 mm 1- 4 mm
Šířka ořezu 3,1 - 5,1 mm 3,1 - 7,5 mm 3,5 - 7,5 mm Ne
Diferenciální podávání 0,5 - 2,2 0,5 - 2,2 0,5 - 2 0,5 - 2,25
Schránka na odřezky Ne Ano Ano Ne

Janome 990D Janome 744DE Janome 1200D Janome 1000CPX

www.sici-stroje-janome.cz Váš prodejce:



Flagship Janome– šicí vyšívací

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují  dlouhé rameno pro patchwork 
a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou 
konstrukci skeletu včetně mechaniky, která  zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní kon-
strukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.

Model MC12000 MC15000
Šicí funkce Ano Ano

Počet stehů (pro klasické šití) 448 500

AcuFeed Flex™ zabudované horní podávání Ano Ano

AcuGuide™ vodič na látku s možností elektronického nastavení Ano Ano

Přímé připojení na počítač Horizon Link™ Ano Ano / wi fi

Stitch Composer™ možnost tvorby vlastních stehů (PC Horizon Link) Ano Ano

Sleek Linear Motion Embroidery System™ přídavný vyšívací modul Ano Ano

Velikost vyšívací plochy 230 x 300 mm 230 x 300 mm

Rychlost vyšívání 1000 st./min 1000 st./min

Navlékač jehly Poloautomatický Plný automat

High Light™ - vysunovací zabudované silné osvětlení Ano Ano

AcuView Magnifier™ nastavitelné zvětšovací sklo lupa Ano Ano

Počet světel LED 10 10

Počet patek ve výbavě 20 20

Počet rámečků ve výbavě 4 5

Kolenní páka Ano Ano

Automatický odstřih nitě Ano Ano

Vzdálenost vpravo od jehly 285 mm 285 mm

Barevný displej Ano Ano

Dotykový displej Ano Ano

Počet knoflíkových dírek 13 13

Počet abeced 3 + 10 17

Uložené vyšívací vzory 338 480

Šířka stehu 9 mm 9 mm

Bobbin work lze dokoupit  lze dokoupit

Rámečky v základní výbavě 130 x 180 mm  180 x 300 mm;  100 x 100 mm

WIFI Ne Ano

ACU MONITORING s IPADem Ne Ano

Janome MC12000 Janome MC15000 
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– 4 jehlový vyšívací stroj

Vyšívací stroj Janome MB-4 je kompaktní jednohlavý čtyřjehlový vyšívací stroj poloprofesionálního charakteru, který je 
vhodný pro všechny, kdo potřebují kvalitní výšivku. Vyšívací stroje Janome MB 4 jsou ideální pro vyšívání malých sérií 
a také pro vyšívací služby (obchody, reklamní agentury, výrobce pracovních oděvů apod.). Janome MB-4 je vybaven 
dotykovým barevným displejem LCD, funkcí automatické změny čtyř barev nití, automatickým odstřihem niti a řadou 
dalších užitečných funkcí. Vyšívací stroje Janome MB 4 umožňují úpravy vyšívacích vzorů - zvětšování a zmenšování 
výšivky s úpravou rozměru v rozsahu 50-200% vždy po 1% na ose X a Y, otáčení výšivky v rozsahu 0-359° vždy po 1°, 
překlopení po ose X (zrcadlové překlopení). Vyšívací stroje Janome MB-4 díky své nízké hmotnosti, která odpovídá 20,5 
kg, umožňují snadný transport, což můžete využít pro příležitostné akce jako jsou sportovní události, veletrhy, výstavy, 
schůze a další. Vyšívací stroje Janome MB-4 umožňují rovněž import vlastních vzorů prostřednictvím USB portu a 
portu ATA PC. Janome MB4 lze využívat zároveň ve větším množství prostřednictvím jednoho počítače a programu. 
Vyšívací stroje Janome MB-4 zvyšují produktivitu práce a kvalitu výsledného produktu.

 Vlastnosti vyšívacího stroje Janome MB-4:

• kompaktní jednohlavý 4-jehlový vyšívací stroj
• ideální pro vyšívání malých sérií a vzorování
• zvyšuje produktivitu práce a kvalitu výsledného produktu
• 10 znakových sad standardních
• 50 vyšívacích vzorů s motivy
• funkce automatické změny 4 barev nití
• velmi jednoduché navlékání nití, rychlá změna dle potřeby
• automatický odstřih nitě řízený vyšívacím programem a 
nastavením stroje
• nezávislý systém navíjení cívky
• automatická detekce přetrhnutí nití
• průmyslové uchycení vyšívacích rámečků, 
velmi pevné pro velké zatížení

• zabezpečení před udeřením jehly do rámečku
• možnost pomalého vyšívání například z důvodu 
vyšívání kovovými nitěmi

• LCD displej podává aktuální informace o rychlosti a délce šití,
o barvě vyšívacích nití apod.

• dvojité osvětlení, které poskytuje vynikající kontrolu 
nad kvalitou vyšívání

• prostřednictvím USB a portu ATA PC lze snadno 
importovat vzory

• pomocí jednoho počítače a jednoho programu lze využívat
více strojů najednou

 Úpravy vyšívacích vzorů na stroji Janome MB-4:

• jednoduchá editace a kombinace vzorů
• zrcadlení a otáčení výšivek - výšivky lze otáčet v rozsahu 0°-359° 

po 1° nebo zrcadlově překlopit (podle osy X) 
• zvětšení a zmenšení výšivky - rozměr výšivky lze upravit v rozsahu

50-200% po 1% podél osy X a Y
• vytváření kopií výšivek
• vzory můžete vytvářet přímo na panelu

Technické parametry stroje Janome MB 4:

• rychlost šití až 800 stehů za minutu
• nízká hmotnost 20,5 kg
• barevný dotykový LCD displej
• slot pro Compact Flash kartu a USB Flash

Základní příslušenství vyšívacího stroje Janome MB-4:

• 3 vyšívací rámečky: 240x200 mm, 126x110 mm, 50x50 mm
• stojan na nitě, umožňuje umístění 9 velkokapacitních špulek nití

www.sici-stroje-janome.cz Váš prodejce:
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