
Naaien met 4/3/2 draden en 16 steken 
16 verschillende steken om naden, naadafwerkingen, decoratieve naden en 
randen, rolzomen en meer te naaien. 

Volledige toegang voor het inrijgen van de grijpers 
Zowel de linker als de rechter voorkant kan worden geopend voor volledige 
toegang tot het grijpergedeelte, om eenvoudig te kunnen inrijgen.  

Ingebouwde naadgeleider 
Verstelbare geleider om u te helpen perfect rechte naden en randen te naaien.

Differentieel transport 
Perfect gelijkmatige naden - gebreide stoffen rekken niet uit en vervormen niet 
en dunnere stoffen trekken niet.  Deze functie kan ook worden gebruikt voor 
rimpelen.

Veiligheidsvergrendeling 
Voorkomt dat de machine kan naaien wanneer de voorklep open is. 

Vooraf ingeregen 
Wordt ingeregen geleverd zodat u direct kunt beginnen met overlocken.
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Inlegspanning en inrijgroute met kleurcodering 
Eenvoudige inlegdraadspanningen en inrijgroutes met kleurcodering voor 
eenvoudig inrijgen.

 

Regelbare naaivoetdruk 
Garandeert een soepel stoftransport voor veel verschillende stofdiktes.

 

Verstelbare afwerk-snijbreedte 
Naai nette randen op veel verschillende stofsoorten. 

 

Ledverlichting 
Optimaal zicht met ledverlichting. 

 

Automatisch ontkoppelen draadspanning
Hierdoor bewegen de draden gemakkelijk mee wanneer de naaivoet om-
hoog staat en u de stof onder de naaivoet vandaan haalt.  

 

2-draads converter 
Naai 2-draads naden, naadafwerkingen en zomen door eenvoudigweg de 
2-draads converter in te schakelen.

Instelbare steeklengte  
Stel de steeklengte in voor verschillende stoffen en technieken.

Afvalbakje   
Afneembaar afvalbakje voor het opvangen van afgesneden stukjes stof.

Draadafsnijder  
Handige ingebouwde draadafsnijder om de draadketting af te snijden.

Beweegbaar mes  
Schakel het bovenste mes uit voor speciale overlocktechnieken. 

1300 steken per minuut  
Naai tot 1300 steken per minuut om tijd te besparen.

Universele standaard naaivoet 
De universele standaard naaivoet wordt op de machine geleverd.

Klik-aan naaivoeten 
Klik-aan naaivoeten voor meer creatieve mogelijkheden.

Ingebouwde accessoiredoos 
Berg uw extra naalden, converter, rolzoom-instelhaakje en borsteltje netjes op 
in de voorklep van uw overlockmachine.
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