
coverlock 4.0

n	 LCD scherm

- Grafisch touchscherm – Alle benodigde informatie voor de 
geselecteerde steek wordt weergegeven.

- Uitgebreid infosysteem – meer informatie over het gebruik van 
iedere steek, altijd binnen handbereik.

- Meerdere talen – kies de gewenste taal en stel deze in.

n	 Ruim

- Grote naairuimte – meer ruimte voor deksteekprojecten.

- Met aanschuiftafel – biedt een extra grote ondersteuning voor 
prachtige resultaten.

n	 Naaien met 5, 4, 3, 2 draden – veel opties voor nuttig en decoratief 
naaien.

n	 25 steken – projecten snijden, naaien, afwerken en versieren in de helft van de tijd.

- Deksteken – geweldig voor het naaien van elastische naden, perfect voor het afwerken van allerlei soorten gebreide 
stoffen.

- Kettingsteken – 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 betrouwbare naden.

- 4-draads overlock – versterkte overlocksteek voor perfect naaien, afsnijden en afwerken.

- 3-draads overlock – brede en smalle overlocknaden en decoratieve technieken.

- 2-draads overlock – rolzoom en flatlock, breed en smal.

- Ingebouwde rolzoom – naai 2- of 3-draads rolzomen snel zonder de naaivoet of de steekplaat te vervangen.

n	 Stelt automatisch de draadspanning, het differentieel transport en de steeklengte in – Selecteer de steek 
en begin te naaien.

n	 Aanpasbare instellingen – alle instellingen kunnen worden aangepast voor speciale stoffen en technieken. 

n	 Dubbele LED-verlichting – maximale verlichting van het naaigebied voor een optimaal zicht.

n	 Geheugens – sla uw persoonlijke instellingen op voor iedere steek en geef ze een unieke naam zodat u ze snel weer 
kunt oproepen.

n	 Laatste steek – onthoudt de laatst genaaide steek zodat u meteen weer verder kunt werken wanneer u de machine 
weer aanzet.

n	 Ontkoppelen van de spanning – de draden geven makkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog staat

n	 Innovatief Duits ontwerp – ervoor gemaakt om naaien eenvoudig te maken en om de professionele resultaten te 
bereiken die naaisters willen zien.
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n	 Eenvoudig overschakelen van overlocksteken naar deksteken – Steekplaat/naaivoet hoeven niet te worden 
vervangen bij overschakelen naar een andere steek.

n	 Differentieel transport – instelbaar voor perfect gelijke naden, de naad rekt niet uit en dunne stoffen rimpelen niet.

n	 Snelheid

- Naait 1100 steken per minuut – naai sneller, spaar tijd.

- 5 naaisnelheden – Eenvoudig aan te passen wanneer u meer precisie wilt voor verschillende technieken.

n	 Lay-in systeem en inrijgpaden met kleurcodering – voor snel en gemakkelijk inrijgen.

n	 Extra naaivoethoogte – ruimte voor diverse lagen of dikke stoffen.

n	 Elektronische naaldkracht – steek-voor-steekcontrole met volledige naaldkracht bij alle snelheden.

n	 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

n	 Beweegbaar bovenmes – schakel het mes uit voor speciale technieken.

n	 Ingebouwde tweedraadsconvertor – eenvoudig omschakelen voor 2-draads steken.

n	 Eenvoudige inrijginstructies – interactieve dvd met stapsgewijze instructies en gedrukt instructieblad.

n	 Draadafsnijder – op een handige plaats om de draden snel af te kunnen snijden.

n	 Ingebouwde verlengde draaggreep – verplaats de machine zonder dat de garens in de knoop raken.

n	 Afvalzakje – vangt afgesneden stof op.

n	 Veiligheidsvergrendeling – wanneer de voorkant open staat, naait de machine niet.


