Euphoria

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 u met behulp van de
fabrieksinstellingen naait, of individuele aanpassingen maakt: over de naairesultaten zult u 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 u hebt langdurig naaiplezier!
De eerste overlockmachine wereldwijd die voor het huiselijk gebruik ontwikkeld is, was een baby lock. De
vanaf het begin gedefinieerde ondernemingsfilosofie 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.

Euphoria

De queen onder de covermachines

D

´ eze machine is precies wat ik al lang wilde hebben. baby lock
heeft met Euphoria een covermachine van topklasse gemaakt. Eindelijk kan ik met de brede doorlaatopening grote stukken stof met
een coversteek versieren. De Euphoria heeft bovendien ook de bekende eigenschappen zoals het automatisch draadtoevoersysteem,
het luchtinrijgsysteem voor de grijper en een naaldinrijger.
Geen kwelling meer met het inrijgen en instellen van de draadspanning. Als een naad toch meer aan mijn eigen ideeën moet voldoen,
zijn er nog allerlei extra instelmogelijkheden om de draadspanning
aan te passen. Daarom vind ik het covern nu nog leuker.´

Perfectie in het covern
Geniaal: naaldopvangbakje
Bij het veranderen van de steek en met het geniale naaldopvangbakje
zijn de naalden veel gemakkelijker te verwisselen. Valt de naald bij het
loshalen naar beneden, dan hoeft u niet meer te zoeken. U haalt het
naaldopvangbakje naar voren, dan kunt u de naald makkelijk van het
magneetvlak afpakken.

Opgeruimde werkplek
Een overzichtelijke en opgeruimde werkplek is bij het naaien heel belangrijk.
Met een simpel toegankelijk accessoiresvak heeft u alles bij de hand en
dankzij het magnetische bergvlak zijn de naalden altijd op een veilige plek.
Ook al zit het uitklapbare accessoiresvak direct onder de garenkloshouder,
het stoot bij het openen en sluiten niet tegen de klossen of de draden. De
kwaliteit van de naad blijft op die manier onveranderd, ook na iedere greep
naar een pincet, schroevendraaier e.d.

Puur genieten van uw hobby
Voor het werken met naald en draad is een vaste hand, geoefend oog en geduld bij
het inrijgen nodig. Sommigen hebben daar problemen mee, waardoor het naaiplezier
snel bedorven is. Maar het kan ook anders! Met ons ExtraordinAir™ threading system
met bewezen staat van dienst is dit probleem helemaal opgelost. Hiermee wordt de
draad met één druk op de knop met behulp van lucht in de grijper geregen. Met de
innovatieve oplossing van de mechanische naaldinrijger gaan de draden precies door
het oog van de naald.

Creatieve coversteken maken met extra veel ruimte

baby lock Campus:
Tips & trucjes voor je creatieve hobby.
Onze handleidingen kun je gratis
downloaden.
www.baby-lock.nl/campus

Naaien betekent met eigen handwerk u persoonlijke uitdrukkingsstijl te vinden, creatieve ideeën uit te voeren en artistieke veelzijdigheid te ontdekken. En dat is nou precies wat wij willen
stimuleren!
We bieden u een buitengewone machine, waarbij de soort stof of garen
nauwelijks een rol speelt. De bewerking van moeilijke stoffen lukt
dankzij het automatisch draadtoevoersysteem (ATD-systeem)
moeiteloos. De machine levert steeds de juiste instelling voor
een optimaal naairesultaat. De kwaliteit van het garen is niet
relevant. Of het nu een stevige hechtdraad is, of een superfijne draad, de naden zien er keurig uit. Voldoet de naad niet
aan uw persoonlijke voorstelling, dan kunt u de draadspanning voor grijper en naald helemaal individueel bijstellen.
Grote hoeveelheden stof kunt u met de brede doorlaatopening van 140 mm heel handig verwerken of zelfs met een
covernaad versieren.
De kniehevel biedt extra hulp bij de stofverwerking. U hebt
altijd uw handen vrij om de stof veilig te geleiden. Licht het naaivoetje gewoon met uw knie, of doe hem met uw knie weer omlaag.

Coverplezier van
het begin tot het eind
Fijne afstelling van de draad in de naald:
een precieze instelling voor naden met
verschillende garens – individuele
verandering van de naad

8 mm

Omlaag verstelbare transporteur:
bij het lichten van het naaivoetje gaat
de transporteur automatisch omlaag.
Eileen over de
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Mijn grootste wens is waar geworden. Coversteken
maken met veel ruimte en zo simpel.

Technische gegevens

Geoctrooieerd automatisch draadtoevoersysteem
– ATD-systeem voor een optimaal naairesultaat
met allerlei stoffen en voor de liefhebbers van
speciale naden, die zich graag met allerlei garens
uitleven. Het is een kwestie van simpel aan het
wieltje van de grijperdraadspanning draaien.

ExtraordinAirTM Threading
System: met een druk op de
knop wordt de grijper
met behulp van lucht
automatisch ingeregen.

In 2009 voor baby lock ontwikkeld

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

covermachine
1 tot 3
4/3/2
1500
1 tot 4 mm
3 of 6 mm
multilevel
11,6 kg
49x37x31

De enige covermachine met
inrijgsysteem.
Met drie handgrepen zijn de
draden in het juiste oog.
140 mm

Extra veel ruimte voor
uw grote projecten
(doorlaat: 140 mm)

Kniehevel voor vrije handen, om de stof
veilig te geleiden. Licht het naaivoetje
handig met uw knie, of doe hem met uw
knie weer omlaag.

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

3-draads coversteek 3 mm
voor het omzomen, voor biesjes
naaien, voor siereffecten

4 jaar garantie

2 jaar wettelijke garantie plus
2 jaar baby lock verlengde garantie

3-draads coversteek 6 mm
voor het omzomen, voor
siereffecten

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

4-draads coversteek 6 mm
voor het omzomen van zeer
elastisch materiaal, voor
siereffecten

Dubbele kettingsteeknaad
voor het samennaaien van
zeer stevige materialen, voor
siereffecten

