
Užijte si dobrého pocitu z vytvoření 
vlastního návrhu a dotáhněte jej k dokonalosti. 
Šití s novu řadou JUKI HZL-DX je skutečným 
zážitkem a výsledkem 
je mistrovské dílo.  

Šicí stroje, které splní Vaší potřebu dotáhnout to k dokonalosti.

Sešívání různých
 druhů materiálů

Bez problému sešijete 
různé druhy látek 
a přidáte zdobení.

Módní doplňky

Přidejte ozdobné stehy, 
použijte různé 
ozdobné nitě.

Vzorník krajkových vzorů

Ušitím ozdobných vzorů 
v rovnoběžných linkách 

získáte nové stehové vzory.

Váček se zdobením

Vytvořte jednobodový 
květinový steh obklopený

 ozdobnými vzory.



Nejspolehlivější a nejvěrnější Přizpůsobte si svůj stroj Juki Vašim potřebám

Blokové podávání 
– Technologie průmyslových šicích strojů Juki

Jehlový otvor 
pro rovný steh

Normální jehlový otvor

The Blokový podavač je déle v kontaktu 
s látkou, výsledkem je vždy pevný 
a spolehlivý šev.

Silná džínovina přeložená na třikrát 
Bez námahy prošijete jakkoli silnou látku.

Jednoduchým přepnutím páčky vpředu 
nastavte jehlový otvor pro rovný steh. 
Zabráníte vtlačování tenké látky jehlou 
do stehové desky. Skvělé pro přesné volné 
quiltování. Je-li stehová deska nastavena 
na rovný steh, je možné zvolit pouze 
rovný steh.

Systém „blokového podávání“ z průmyslových šicích strojů Juki jsme použili 
ve strojích pro domácnost. Naše blokové podávání Vám umožní vytvářet stehy 
dokonalé kvality na jakémkoli druhu látky.

Variabilní stehová deska 
pro rovný steh 

Prošívání tenkých látek
Nedochází ke shrnování látky ani při prošívání tenké bavlny.

Šití froté
Rovnoměrné podávání náročných látek s vysokým vlasem

Díky spojení průmyslových zkušeností společnosti Juki a moderní technologie vytvoříte dokonalé knoflíkové dírky.

� Můžete si vybrat z 16 typů kno�íkových dírek
standardní standardní standardní standardní 

SML

Šířka 
knoflíkové dírky

Funkce vznášení patky brání 
nerovnoměrným švům 
Stisknutím tlačítka vznášení patky můžete šít s lehce 
zdviženou přítlačnou patkou. Nadzdvihnutím
 přítlačné patky do polohy vznášení můžete šít, 
aniž byste stlačovali vrstvy a tvořili nepravidelné švy.

Součástí přítlačné patky pro kno�íkové 
dírky je svírací destička, takže můžete 
látku bez obav vést mezi patkou 
a svírací destičkou. Nyní máte možnost nastavit si šířku kno�íkové dírky ve 3 krocích.

Možnost nastavení šířky knoflíkové dírky

Využitím senzorového systému šití kno�íkových dírek dosáhnete optimálního
podávání všech druhů látek. Budete nadšeni, jak stroj šije automaticky v optimálním
pořadí kno�íkovou dírku přesné velikosti a dokonalého vzhledu v jediném kroku.

Vznášení patky se dá nastavit 
v krocích 0,1 mm podle síly vrstev.

Můžete šít s lehce nadzdvihnutou přítlačnou patkou.

Tlakem na vrstvy vznikají 
nepravidelné švy

Bez funkce 
vznášení

* V obou případech je použita základní přítlačná patka

S využitím funkce vznášení

Funkce ovládané pedálemJednoduché ovládání tlačítky
●Start/Stop ●Odstřih nití
●Šití zpět  ●Jehla nahoru/dolů
●Zapošití  ●Automatické zdvižení 

            přítlačné patky

Přítlačná patka se po odstřihu nití 
zdvihne a umožní Vám rychlé 
vytažení látky.

Video návod Vám pomůže rychle se naučit obsluhovat stroj!
Kombinací pevných automatických funkcí a jemného ručního ovládání 
dosáhnete zcela přirozeného ovládání stroje.
・Funkce pedálu
・Funkce pivotní polohy přítlačné patky
・Bezproblémová obsluha
https://www.youtube.com/jukihomesewing/videos/
watch?v=oF5SRq9Q78k

Další nové funkce pro přizpůsobení Vašeho stroje!

Když zastavíte stroj, jehla se zastaví 
ve spodní poloze a patka se automaticky 
zdvihne a umožní Vám otáčet látkou. 
Tato funkce je velmi výhodná pro šití 
rohů. Jakmile opět spustíte stroj, 
přítlačná patka se automaticky spustí
na látku.

Pivotní funkce přítlačné patky

*Tuto funkci je možné vypnout.

*Tuto funkci je možné vypnout.

Nastavení zdvižení přítlačné 
patky po odstřihu nití

Rychlost při spuštění stroje/při šití zpět 
můžete nastavit ve třech krocích: 
rychle, normálně a pomalu.

Nastavitelná rychlost při spuštění stroje/šití zpět

Jednoduše umístěte nit do vodítka 
a přepněte páčku dolů. Jehlu navlečete 
rychle a snadno jednou rukou.

Příprava spodní nitě je snadná. Stačí 
sledovat vodicí dráhu. Spodní nit nemusíte 
vytahovat nahoru.

Rychlá příprava usnadňuje šití

Automatický navlékač niti

Pomalé krokové šití Kolenní páka

Nezávislý motor pro navíjení spodní niti Rychlá příprava spodní niti

Obtočte cívku několika závity niti a veďte 
nit do vodítka. Spodní nit můžete navlékat 
kdykoli a po navlečení použít odřezávač.

Zpětný steh Stehy na místě

Maximální rychlost šití rovným stehem 
jsme zvýšili na 1050 stehů za minutu.

odřez nitě

Navíjení spodní 
nitě s aretací 
a odřezen

Tvořte a navrhujte s přesností a dokonalostí

Zapošití

Pro zapošití na začátku a na konci švu si 
můžete vybrat mezi „zpětným stehem“ 
a „Stehy na místě“. Stisknete-li tlačítko pro 
zapošití během šití stehového vzoru, stroj 
se zastaví po došití jednoho celého vzoru.

Funkce 
automatického 
zapošit í  a  odstř ihu 
nit í Vyšší rychlost rovného stehu

Přidržíte-li stisknuté tlačítko jehla 
nahoru/dolů, stroj bude šít velmi 
pomalu, steh za stehem. 
Snadno a přesně tak 
ušijete například rohy.

Přítlačnou patku můžete zdvihat a spouštět 
pomocí kolenní páky. Při použití kolenní páky 
se patka zdvihne do výšky 12 mm. 
Když je patka zdvižena do maximální polohy, 
můžete ji také přepnout zpět z automatického 
provozu (tlačítkem) do ručního provozu (páčkou).

BLOKOVÉ 
podávání

Pro zvýšení všestrannosti nabízí 
Juki výběr funkcí ovládaných 
pedálem. Patní části pedálu můžete 
nyní přiřadit funkce zdvižení 
přítlačné patky, odstřih niti, zapošití 
zpětnými stehy nebo stehy na místě. 
Funkce patní části můžete také zcela 
zrušit. Máte tak možnost dalšího 
přizpůsobení stroje Vašim potřebám.

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ! NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!NOVÉ!

RYCHLEJŠÍ!

NOVÉ!



Užijte si lehkost a svobodu tvoření a navrhování

Velký pracovní prostor

Volné quiltování
Rohy při našívání aplikací

Jednobodové vzory

Krajkové vzory

Stehové vzory (HZL-DX7)

Přímá volba stehového vzoru

Nastavení stehu (pouze DX7)

8.0”（203mm）

21.7”( 551mm)
13.1”

（333mm）

4.2”（106mm）

4.4”(112mm)

Stehová písmena

Prodloužení vzoru

Snadno ovladatelným otáčecím 
kno�íkem můžete nastavit šířku 
a délku stehu. Tento ovladač Vám 
též umožní drobné úpravy při šití 
entlovacím stehem.

Často používané stehy, jako jsou rovné čáry, 
overlockové stehy a entlovací vzory můžete 
rychle zvolit pomocí tlačítek pro přímou volbu. 
Citlivost dotykového panelu lze upravit.

Změňte celkovou délku vzoru beze změny 
hustoty vzoru

Ozdobné stehy můžete šít jako jednobodové 
vzory. Pěkného efektu dosáhnete, vytvoříte-li si 
vlastní podpis kombinací těchto vzorů 
s písmeny.

Rovnoběžným vyšitím několika vzorů 
dosáhnete efektu krajky. Zvolte si 
kombinace stehů, s nimiž dosáhnete 
vzhledu krajkových stuh.

Stroj obsahuje čtyři (DX5 tři) abecedy 
s číslicemi. Až deset nejčastěji používaných 
kombinací, jako jsou například jména, 
si můžete uložit do paměti.

Nasazením přídavného stolku získáte pracovní 
prostor a pohodlí.

Přepněte ovladač a zatáhněte zoubky 
podavače. Volně quiltovat můžete 
rovným stehem a speciálním entlovacím 
stehem. Užijte si svobodu při volném 
quiltování 

Šířku stehu si můžete nastavit tak, 
aby se postupně automaticky zkracovala. 
Dosáhnete tak dokonalého vytvoření rohů 
aplikací nebo zakončení stehů. Nastavením 
šířky a délky můžete ovládat i úhly
 Vašich vzorů. 

Vzory pro bláznivé quiltování

Vzory k prodloužení Vzory pro kombinování

Příklady kombinací vzorů



Dotaženo k dokonalosti
Steh za stehem 

HZL-DX7 / HZL-DX5Seznam hlavních funkcí / Technické údaje

Funkce

Základní 
příslušenství

Technická 
data

Systém řízení

Název Vysvětlení funkce DX7

Počítačové

Automatický (senzorový) systém se svírací destičkou

DX5

Počet stehových vzorů Počet naprogramovaných stehových vzorů 287 185

2 LED tělesa 1 LED těleso

Počet abeced Počet abecedních fontů

Knoflíková dírka Systém šití knoflíkové dírky

10 vzorů

1050 st./min.

Přímá volba stehových vzorů

Maximální rychlost šití

XAutomatický odstřih niti

Tlačítko Start/Stop

Volba nejčastěji používaných stehů jedním tlačítkem

Maximální počet zdvihů jehly za minutu

Automatické současné odstřižení horní a spodní niti

Automatický navlékač jehlyAutomatický navlékač jehly Automatické navlékání jehly

AutomatickéSystém napínání niti Systém nastavování napětí horní/spodní niti

Automatické zapošití s odstřihem nitiAutomatické zapošití Automatické ušití zpětných stehů / stehů na místě na začátku a na konci švu

Blokový podávací mechanismusMechanismus podávání Počet segmentů a systém podávání látky

Plynulé nastaveníNastavení přítlaku patky Nastavitelný přítlak přítlačné patky

XZasouvání podavače Zasouvatelný podavač pro volné quiltování a přišívání knoflíků

Navíječ spodní niti s nezávislým motoremNavíječ spodní niti Systém navíjení spodní niti

XVariabilní stehová deska Přepínání jehlového otvoru na rovný steh

X

X
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Funkce vznášení patky Funkce pro šití s lehce zdviženou patkou

XPřevrácení vzoru (stranové) Vzory s možností stranového převracení

XŠití dvojjehlou Rovnoběžné prošívání šířky 2 mm

XNastavitelná rychlost spuštění / šití zpět Nastavitelná rychlost spuštění/šití zpět/zapošití

XZapošití Ušije neviditelné zapošívací stehy na začátku a na konci švu

XPomalé krokové šití Přidržíte-li tlačítko jehla nahoru/dolů, stroj bude extrémně pomalu šít.

Tvrdý kryt se schránkou na příslušenstvíTvrdý kryt Kryt chránící stroj před poškozením a prachem

445 x 291 x 210 mmRozměry Šířka x výška x hloubka šicího stroje

510 x 305 x 257 mmRozměry s tvrdým krytem Šířka x výška x hloubka šicího stroje s nasazeným tvrdým krytem

203 x 112 mmVelikost ramene Šířka x výška pracovního prostoru vpravo od jehly

10,3 kgHmotnost Hmotnost samotného šicího stroje

V základní výbavě; s funkcí nožního spínače Ovládací pedál

Příslušenství

Ovládání spuštění, zastavení a rychlosti stroje nohou

XKolenní páka Zdvihání a spouštění přítlačné patky kolenem

10 vzorůPaměť Kapacita paměti pro kombinace stehů/písmen a nastavení

X
Blokování patky 
ve vodorovné poloze

Stisknutím černého tlačítka na patce zaaretujete patku ve vodorovné 
poloze pro snazší začátek švu na silné látce

Tlačítky: 6 mm
Pákou: 6 mm / 12 mm

Výška zdvižení přítlačné patky 
(1 krok / 2 kroky)

Rozsah zdvihu přítlačné patky

XPivotní funkce přítlačné patky
Po zastavení stroje zůstane jehla v látce a přítlačná patka 
se automaticky zdvihne

XRychlá příprava spodní niti Jednoduché navlečení niti do vodítka bez nutnosti vytahovat nit

Osvětlení Typ a počet těles osvětlujících pracoviště

Otočný ovladač TlačítkaZměna délky/šířky stehu Nastavitelná šířka/délka stehu

X k dokoupeníPřídavný stolek Stolek pro zvětšení pracovního prostoru

Počet poloh jehly 
(rovný steh / jiný než rovný steh) Počet poloh jehly pro stehové vzory

Různé barvy tlačítka Start/Stop indikují stav připravenosti stroje

Volné rameno
Možnost sejmutí stolku pro snazší šití v místech s horší přístupností,
jako jsou rukávy, lemy, výstřihy

4 3

Zelená: Stroj je připraven k šití nebo šije
Červená: Stroj nemůže šít

Oranžová: po stisknutí tlačítka zapošití během šití stehového vzoru

Základní přítlačná patka (A), Zipová patka (B), Overlocková přítlačná patka (C), 
Patka pro slepý steh (D), Patka pro šití knoflíkových dírek (E), Patka pro ruční 

šití knoflíkových dírek (I), Kráčející patka (N), Patchworková patka (P), 
Quiltovací patka (Q), Cívky na spodní nit (4), Sada jehel HA X 1 č. 11(+): č. 14 (1), 
č. 16 (1) na úplety č. 11 (1), Dvojjehla, Quiltovací vodítko, Pomocný trn na cívku, 

Šroubovák tvaru T, Páráček, Štěteček, Odvíjecí kroužek (velký), Odvíjecí kroužek  
(střední ), Odvíjecí kroužek (malý), Ovládací pedál, Kolenní páka, Elektrická šňůra, 

Tvrdý kryt, Návod k obsluze, Pokyny na DVD 
*pouze HZL-DX7

Otevřená přítlačná patka (O), Okrajová přítlačná patka (R), 
Nepřilnavá přítlačná patka (T), Průrazník na očka, Přídavný stolek

Příslušenství k dokoupení

Lupa / Ochrana očí
Zvětší pracovní oblast stoje 1,4 x.

Obj. č. 40164074

Stojan na nit
Se stojanem na velké cívky 
můžete pracovat s rozměrnými 
kužely.

Obj. č. 40163897

Patka pro skrytý zip

Pro všívání skrytých zipů

Obj. č. 40080955

Patka pro přišívání 
knoflíků

K přišívání knoflíků 
na oděvy

Obj. č. 40080969

Přítlačná patka 
pro rolovaný lem

Pro lemovací stehy 
s rolováním látky (3 mm)

Obj. č. 40080958

Quiltovací přítlačná
patka (otevřená)

Pro volné quiltování 
(přední část je otevřena 
pro zlepšení viditelnosti).

Obj. č. 40080949

Vysoce výkonné šicí stroje Juki
JUKI ECO PRODUCTS Šicí stroj řady HZL-F je ekologický výrobek splňující směrnici 

JUKI ECO PRODUCT

● Šicí stroj splňuje „Směrnici JUKI Group o zelených výrobcích“ o používání 
nebezpečných látek, která je přísnější, než Směrnice RoHS.

* RoHS je směrnice EU omezující používání 6 nebezpečných látek (olova, šestivazného chromu, rtuti, kadmia, PBBa 
PBDE) v elektrickém a elektronickém zařízení. Směrnice JUKI Group o zelených výrobcích nastavuje dobrovolně 
kritéria omezující další látky s nepříznivým dopadem na životní prostředí.

● Díky vysoce výkonnému LED osvětlení snižuje tento výrobek spotřebu 
energie o 96% oproti běžným výrobkům.
● Hmotnost tohoto výrobku je o 13% nižší, než u běžných výrobků.

BOBBIN s.r.o. 
výhradní zastoupení domácích 
šicích strojů JUKI pro ČR a SR
Krajinská 11, 370 01 Č. Budějovice
tel./fax: +420 386 323 272
e-mail: info@juki-sicistroje.cz 
www.juki-sicistroje.cz

Od průmyslu pro domácnost


