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MOGELIJKHEDEN
Grote naairuimte – meer ruimte voor
deksteekprojecten.
Met aanschuiftafel – biedt een royaal
werkoppervlak voor grote projecten
Dubbele LED-verlichting – het naaigebied wordt
verlicht door dubbele LED-verlichting zodat u moeiteloos
kunt inrijgen en naaien

GEMAK
Exclusive Sewing Advisor™ – stelt de beste
steeklengte, het differentieel transport en de draadspanning in voor de stof en de techniek die u gebruikt
Uitgebreid infosysteem – meer informatie over
het gebruik van iedere steek, altijd binnen handbereik
Eenvoudige inrijginstructies – interactieve
dvd met stapsgewijze instructies

INNOVATIE
Groot grafisch touchscherm – alles wat u moet
weten staat erop
25 steken – Alle soorten stoffen snijden, naaien, afwerken
of versieren in de helft van de tijd
• Deksteken – Naai een deksteek van 3 mm, 6 mm of een
drievoudige deksteek, aanbevolen voor sportkleding of
ander decoratief naaiwerk
• Kettingsteek – Naai lagen stof aan elkaar, waar
gewoonlijk een opengeperste zoom nodig is. Werkt goed
als rijgsteek.
• 5-draads overlock – combineert twee steken voor
duurzame en professionele resultaten.
• 4-draads overlock – versterkt, snijdt stof af, werkt af en
zoomt voor prachtige resultaten.
• 3-draads overlock – brede en smalle overlocknaden,
decoratieve randen en afwerken
• 2-draads overlock – smalle en brede overlocknaden,
flatlock en rolzoom in dunne stof.
• Ingebouwde rolzoom – naai 2- of 3-draads rolzomen
snel zonder de naaivoet of de steekplaat te vervangen.

Voordelen en eigenschappen

TM

MEER FUNCTIES:
Aanpasbare instellingen – alle instellingen kunnen
worden aangepast voor speciale stoffen en technieken
Laatste steek – onthoudt de laatst genaaide steek zodat
u makkelijk weer verder kunt werken wanneer u de machine
weer aanzet.
Geheugens – Sla uw persoonlijke instellingen op om ze later
opnieuw te kunnen gebruiken
5 naaisnelheden – Eenvoudig aan te passen wanneer u
meer controle wilt voor verschillende technieken
Elektronische naaldkracht – steek-voor-steekcontrole
met volledige naaldkracht bij alle snelheden.
Eenvoudig overschakelen van overlocksteken
naar deksteken – steekplaat/naaivoet hoeven niet te
worden vervangen bij overschakelen naar een andere steek
Lay-in-systeem en inrijgpaden met kleurcodering
– eenvoudig inrijgen en goed zichtbaar
Differentieel transport – zorgt ervoor dat gebreide
stoffen niet uitrekken en dat dunne stoffen niet rimpelen.
Ook te gebruiken voor automatisch rimpelen
Ontkoppelen van de spanning – de draden geven
makkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog staat

Naaivoeten
• Universele standaard naaivoet – kan worden gebruikt bij
alle ingebouwde steken.
• Klik-aan naaivoeten – zo vervangt u de naaivoet eenvoudig
voor een optionele naaivoet voor speciale technieken.
• Optionele naaivoeten – een grote reeks optionele
accessoires voor nog betere naairesultaten
Extra naaivoethoogte – om diverse lagen of dikke
stoffen gemakkelijk te kunnen naaien
Veiligheidsschakelaar – wanneer de voorkant open
staat, naait de machine niet
Meerdere talen – kies de taal van uw voorkeur en stel deze in
Beweegbaar bovenmes – schakel het mes uit voor
speciale technieken
Ingebouwde tweedraadsconvertor – Eenvoudig
omschakelen voor 2-draads steken
Garenmesje – snel draden afsnijden
Liniaal – om snel mee te meten
Ingebouwde verlengde draaggreep – verplaats de
machine zonder dat de garens in de knoop raken
Afvalzakje -vangt de stukjes stof en de draden op
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Groot grafisch touchscherm
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EXCLUSIVE Sewing Advisor™
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Uitgebreid infosysteem
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Voorgeprogrammeerde steekinstellingen
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Deksteken
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Eenvoudig overschakelen van
overlocksteken naar deksteken
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Grote naairuimte
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Met aanschuiftafel
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Twee ledlampjes
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Klik-aan naaivoeten
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Aanpasbare instellingen
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Naaisnelheden
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Verlichting

Geheugens
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Laatste steek
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Ontkoppelen van de spanning
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Vrije arm
Differentieel transport
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Automatisch

Handmatig

Handmatig

Dvd met inrijginstructies
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Extra hoge stand naaivoet
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Veiligheidsschakelaar
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l

l

l

Ingebouwde tweedraadsconvertor
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Liniaal
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Ingebouwde verlengde draaggreep
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l

l

l

©2009 HUSQVARNA, VIKING, HUSKYLOCK en SEWING ADVISOR zijn exclusieve handelsmerken van VSM Group AB. Alle rechten voorbehouden

Vergelijkingstabel

Functie

