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Waarom baby lock?

Al tientallen jaren worden baby-lockproducten wereldwijd gewaardeerd vanwege hun stevigheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Met talloze mogelijkheden zijn de technische bijzonderheden al vanaf het eerste 
gebruik een groot plezier voor zowel beginners als ervarenen. Want het maakt niet uit of je met behulp van 
de fabrieksinstellingen naait, of individuele aanpassingen maakt: over de naairesultaten zul je enthousiast 
zijn, onafhankelijk van de stof en het garen. 

In de door de ingenieurs van baby lock ontwikkelde machines zijn intelligente en kwalitatief hoogwaardige 
mechanieken opgenomen. De machine is helemaal zonder computertechniek, waardoor deze een extreem 
lange levensduur heeft en niet gevoelig is voor storingen, dus je hebt langdurig naaiplezier!
De eerste overlockmachine wereldwijd die voor het huiselijk gebruik ontwikkeld is, was een baby lock. De 
vanaf het begin gedefi nieerde ondernemingsfi losofi e om eersteklas-producten met de beste kwaliteit te 
ontwikkelen, wordt tot op de dag van vandaag strikt nageleefd – made in Japan. Het Japanse bedrijf baby lock 
streeft niet naar massaproductie. Dat maakt het product juist zo bijzonder. 
In een ambachtelijk aandoende fabriek in het noorden van Japan worden onze machines gemaakt. Daarbij 
doorloopt ieder product een testfase van 20 minuten. Intensief naaien de medewerkers gezamenlijke 
steekvarianten, optimaliseren de draadspanning. De gevoelige grijper, die uitermate belangrijk is, wordt met 
de hand gepolijst, gecontroleerd en exact ingesteld. Deze stappen zijn slechts een deel van het gehele proces, 
dat ons gespecialiseerde personeel uitvoert.

           Acclaim
                        Net iets meer aan overlock.



‘Het maakt niet uit aan welk project ik werk 
– het naaien met de Acclaim  is een groot 
plezier.

Garen inleggen, op de knoppen voor het 
lucht-inrijgsysteem van de grijper en de 
naalden drukken en dan overlockt deze ie-
der denkbaar materiaal.

De naden zijn een lust voor het oog en dat 
geheel zonder lastig instellen van de 

draadspanning. Dat bespaart enorm veel 
tijd.

Ik kan nu veel sneller en duidelijk eenvou-
diger mijn naaiprojecten verwerkelijken.‘

           Acclaim
                        Net iets meer aan overlock.



Ideeën kun je zo makkelijker dan ooit realiseren.

Een hobby zonder zorgen.
Voor het werken met naald en draad is een vaste hand, geoefend oog en 
geduld bij het inrijgen nodig. Veel mensen hebben daar een probleem mee 

en het plezier aan het naaien is dan snel bedorven.  Het kan ook anders! Met 
ons handige RevolutionAirTM threading system wordt het heel eenvoudig en 

werkt alles vanzelf. Met een druk op de knop worden de draden met behulp van 
lucht in de grijper en in het oog van de naald geregen.

Creatieve ideeën kun je vooral verwerkelijken als je daar de ruimte voor krijgt. De Acclaim 
laat op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en stofverwerking niets te wensen over. 
Dankzij de automatische draadtoevoer (ATD) werkt dit zonder problemen met diverse 
materialen en garens. Ook het bewerken van lastige stoffen gaat moeiteloos, omdat de 
machine steeds de juiste instelling heeft voor een optimaal naairesultaat. De kwaliteit van 
het garen is niet relevant. Of het nu om een stevige hechtdraad gaat of een fl interdun garen 

– de naden mogen er zijn. Onze Acclaim overtuigt met een grote hoeveelheid afwerksteken 
en bijzondere siernaden. Verfi jn je projecten met de unieke wave-naad.

       Overlocken –
zonder problemen met de draadspanning en het inrijgen 



baby lock campus:
tips & trucjes voor je creatieve hobby.
Onze handleidingen kun je gratis 
downloaden. 

www.babylock.de/campus

Eenvoudig en zonder omwegen naar het doel

Alle baby-lockbezitters zijn dol op de comfortabele inrichting van 
de instelmogelijkheden. Alle voor het naaien belangrijke regelaars liggen dicht 
bij het werkveld. Zo blijven je handen op de plek waar ze moeten zijn – aan 
het naaiwerk.

Veel kenmerken van de baby lock overlockmachines zijn bij de Acclaim verbeterd. 
Zo werkt het differentieel transport op een nieuw niveau, waaraan een ééndelig 
transportmechanisme is toegevoegd. Hij geeft een bepaalde stofgeleiding, 
zodat er zelfs een gelijkmatige stofrimpeling mogelijk is bij dikkere stoffen. 
Bij veel machines zijn de naalden schuin gemonteerd, waardoor een 
onnodige druk staat op het naaiwerk en er beschadigingen kunnen 
ontstaan. Bij de baby lock-machines werken de verticaal geplaatste 
naalden superieur en met de bekende betrouwbaarheid.  Door de 
directe op- en neerbeweging bij het naaien wordt de stof beschermd 
en het verbuigen van de naalden voorkomen.

Perfect stoftransport 
door het differentieel 

transport

Keuze uit diverse 
afwerkings- en 
siersteken – zoals de 
creatieve 2-draads 

fl atlocknaad en de 
unieke wave-naad

Alles op zijn plek: 
ruim accessoiresvak 
met magnetisch vlak 



8 mm

Gebruiksvriendelijke 
            bediening

                    Uta over                       :

‘Zo eenvoudig en snel heb ik nog nooit 
zulke mooie naden getoverd.’

Meer op www.babylock.de

Acclaim

Perfecte verlichting van 
het werkveld met leds

Net ietsje meer om jouw 
        grenzeloze fantasie te realiseren…

Extra hoge 2-traps 
voetlichting tot 8 mm



Technische gegevens

      Professionele naad 
                      op diverse materialen

Comfortabele plaatsing van 
de regelaar voor de steekbreedte 

en steeklengte

Stevige grijperkanalen 
met inklapbare hulpgrijper

RevolutionAirTM Threading System: Automatisch 
lucht-inrijgsysteem voor grijper en naalden 

In 2017 door baby lock ontwikkeld

Machinetype overlock
Aantal naalden 1 tot 2
Aantal draden 4/3/2
Steken per minuut 1500
Lengte steek 0,75 tot 4 mm
Steekbreedte 2 tot 9 mm
Differentieel transport 0,6 tot 2:1
Naaldinrijger automatisch

Geoctrooieerd baby lock ATD-System



baby lock
Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz | Germany
www.babylock.de | info@babylock.de
Telefoon: +49 3722 / 40 82 200

2 jaar wettelijke garantie plus 
2 jaar baby lock verlengde garantie

4 jaar garantie 

Voorbeelden van steken
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3-Draads 
overlock 

smal 
Afwerkingsnaad 

voor randen van 
gangbare textiel

 2-Draads 
overlock

Garenbesparende 
afwerkingsnaad voor 

randen

4-Draads 
overlock 

Stevige 
naad voor de 

verwerking van 
gangbare stoffen

3-Draads 
overlock 

breed 
Afwerkingsnaad 

voor randen van 
alle stoffen

Rolzoom 

Randen 
afzomen 

van lichte tot 
middelzware stoffen

2-Draads fl atlock 

Rekbare naad 
voor elastische 

stoffen

Wave-steek 

voor 
bijzondere 

zomen

Wave fl atlock 

Decoratieve 
siernaad


