cover stitch

Wek de professional in jezelf ...

Met een glimlach op de lippen
Het merk baby lock wordt sinds jaren vooral vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid gewaardeerd.
Dankzij de techniek van deze machine heeft u een
groot aantal mogelijkheden, zoals het handige
luchtinrijgsysteem, die zowel beginners als
gevorderden veel plezier doen.
Al bij het eerste gebruik kunt u, zonder
lastig de draad zelf in te rijgen, direct
beginnen en u volkomen op uw project concentreren. De naairesultaten
zijn overweldigend – onafhankelijk
van de stof en het garen.

Naaien betekent met uw eigen handwerk individueel
te zijn en door de uitwisseling met anderen de
kunstzinnige veelzijdigheid te ontdekken. Dat willen we
aanmoedigen!
Met de baby lock cover stitch kunt u hoogwaardige zomen
naaien, zoals die aan de hals en mouwen van shirts te vinden zijn.
Een veilige naaisteek is daarbij van het hoogste belang. De draadspanning
kan voor het naaiproject exact worden geregeld. Met de regelaars in
verschillende kleuren is het gemakkelijker de verschillende draden te
herkennen. Ook heel handig voor de verschillende materialen is de
omlaag verstelbare transporteur. Bij het lichten van
de naaivoet gaat deze automatisch omlaag,
waardoor het wegnemen en inleggen
van de stoffen makkelijk wordt
gemaakt.

Handmatige draadspanning:
Volledige controlle over
alle draadspanningen naar
behoefte.

baby lock Campus:
Tips & trucjes voor uw
creatieve hobby. Kijk op
babylock.nl en
babylock_nl
Onze handleidingen kunt u gratis
downloaden.
www.baby-lock.nl/campus

Nadine over de

cover stitch

’

Ik heb nog nooit zo’n professioneel
resultaat gehad, geweldig!

‘

Technische gegevens
Machinetype
Aantal naalden
Aantal draden
Steken per minuut
Lengte steek
Steekbreedte
Differentieel transport
Gewicht
Afmetingen in cm (BxHxD)

Jet-AirTM-Threading System
Snel en simpel inrijgen van de grijper – hevel
drukken en de lucht voert de draden in de
grijper

coversteek
1 tot 3
4/3/2
1500
0,75 tot 4 mm
3 of 6 mm
multilevel
8,95 kg
42 x 33 x 33

Differentieel transport
Individuele aanpassing van de stoftransportweg
om ongewenste opbolling van de
stof te vermijden.

In 1993 door baby lock ontwikkeld

Omlaag verstelbare transporteur:
bij het lichten van het naaivoetje gaat de
transporteur automatisch omlaag.

Alles op zijn plaats:
Belangrijke gebruiksvoorwerpen
bergt u op in het accessoire vak.
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Voorbeelden van steken

3-Draads coversteek 3 mm
Voor zomen, naden van
biesjes & voor siereffecten

4 jaar garantie

2 jaar wettelijke garantie plus
2 jaar baby lock verlengde garantie

3-Draads coversteek 6 mm
Voor zomen & siereffecten

baby lock
www.baby-lock.nl
info@baby-lock.nl

4-Draads coversteek 6 mm
Elastische covernaad & mooi
siereffect

Dubbele kettingsteek
Verbindings- & siernaad

