1034D Beperkte editie

1034D Beperkte editie
3/4 draads overlockmachine met
draadinrijgsysteem voor ondergrijper

• Omwisselbaar vrije arm- / vlakbed naaioppervlak
• 3/4-draads, snijden en overlocksteken naaien
• Gemakkelijk te volgen inlegdraadinvoersysteem
• Inrijgsysteem voor de ondergrijper
• Het differentiële transport levert betere
resultaten bij het naaien van stretch,
gebreide of dunne stoffen
• Ogenblikkelijke rolzoom

1034D Beperkte editie

3/4 draads overlockmachine met
draadinrijgsysteem voor ondergrijper

• 3- of 4-draads, snijden en
overlocksteken naaien

• Maakt gebruik van standaard
naaimachinenaalden

• Omwisselbaar vrije arm- / vlakbed
naaioppervlak

• Instelling van de steekbreedte met
glijhendel

• Gemakkelijk te volgen
inlegdraadinvoersysteem

• Instelling van de steeklengte met
instelwiel

• Opspanschijfontspanning
garandeert preciese plaatsing van
het garen in de opspanschijven

• Instelling van het differentiële
transport met glijhendel

• Inrijgsysteem voor de ondergrijper

• Kit met accessoires meegeleverd

• Differentieel transport voor
perfecte resultaten op nagenoeg
alle soorten stof. Voorkomt
golvend of uitgerekt uitzicht van
de steken in de stoffen

• Draagbaar dankzij ingebouwde
draaghendel

• Perfecte overlocksteken op
stoffen van allerlei aard en gewicht
• Naaivinger met snelontkoppeling
voor ogenblikkelijke rolzomen
• Aandrukvoet met klikbevestiging

Gemakkelijk te volgen
draadinleg

Draadinrijgsysteem voor de
ondergrijper

Handige instelling van de
steekbreedte

Omwisselbaar vrije arm- /
vlakbed naaioppervlak

• Elektronische snelheidscontrole

• Afmetingen van het geheel:
335 mm × 275 mm × 298 mm
(B × D × H)
• Gewicht van het geheel: 7,0 kg
• Videoband met instructies die het
overlock naaien snel, gemakkelijk
en plezierig maakt

STEKENSELECTIE:
Bespaart u tijd door de rand van de stof in één bewerking te snijden, om te zomen en te overlocken

4-draads overlock

3-draads overlock

Smalle zoom

Rolzoom

Blinde zoom
(met optionele voet)

Fijne figuurnaden
(met optionele voet)

Vlakke locksteek
(met optionele voet)

Lintlocksteek

Meer informatie bij uw verkoper of op www.brothersewing.eu

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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