Bonuskit: MC 8900 QCP

Bonuskit: MC 8200 QC

•
•
•
•

• Boventransporthouder (smal)
• Naaivoet VD (boventransport/smal)

Boventransporthouder (smal)
Naaivoet VD (boventransport/smal)
Ritsvoet ED (boventransport/smal)
Quiltvoet OD (boventransport/breed)

Bovenop de vele al standaard bij de machines geleverde accessoires maken de extra
bonuskits de MC 8900 QDC / MC 8200 QC nóg completer.
Maak uw hobby professioneel en ervaar zelf hoe fantastisch de MC 8900 QCP en de
MC 8200 QC zijn. Uitproberen . . . ?
Breng snel een bezoek aan uw Janome “HORIZON” dealer en test de machines.
Vraag ook naar de vele optionele accessoires die voor beide modellen beschikbaar
zijn. Speciaal voor verschillende technieken zijn er naaivoetjes voor een steekbreedte
van 9mm en is er een extra garenstandaard voor grote garenklossen beschikbaar.
Zie voor een compleet “Stekenoverzicht” onderstaande weergave:
1e - Memory Craft 8900 QDC / 2e - Memory Craft 8200 QC

Enkele specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Machine: W519 x H316 x D230 mm
Werkruimte: L280 x H120 mm
Vrije arm / vrije arm lengte 150 mm
Machine: 12.3 kg
Horizontale klemvrije roterende grijper
AcuFeed Flex ™ systeem (smal / breed)
Naaldplaat kliksysteem
Maximale steekbreedte: 9 mm
Maximale steeklengte: 5 mm

• Automatische draadspanning
• Automatische draadafsnijder
(programmeerbaar)
• Naaldkeuzetoets omhoog/omlaag
• Automatische afhechttoets
(programmeerbaar)
• Start/stoptoets (met vertragingsfunctie)
• Herstarttoets
• 7 segments verzinkbare transporteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instelbaar boventransport
Extra hoge naaivoethoogte
Naaivoetdrukregelaar
LED verlichting
Ingebouwde One-Hand draadinrijger
Tweelingnaaldtoets
Instelbare kniehevel
Kogelgelagerd
Trillingsvrij en zeer geluidsarm

Uw officiële JANOME dealer:

België

Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22
2131 HG HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 0495 23 97 78
www.janome.be
info@janome.nl

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

Memory Craft 8900 QCP
Memory Craft 8200 QC

Memory Craft 8900 QCP

Memory Craft 8200 QC

- ‘t paradepaardje van de JANOME familie.

- de wens van iedere hobbyist.

Uw creativiteit ontdekken . . . ?
Direct nadat u de Memory Craft 8900 QCP of de Memory Craft
8200 QC hebt uitgepakt ontdekt u de eerste belangrijke
eigenschap want al na enkele ogenblikken kunt u beginnen
met naaien omdat uw MC 8900 QCP of MC 8200 QC zo
eenvoudig is in het gebruik. Alle andere bijzondere opties en
functies ontdekt u als u met uw Memory Craft aan de slag gaat.
Die bijzondere mogelijkheden brengen u op nieuwe ideeën
waardoor u uw creativiteit zult ontplooien.

Vindt u kwaliteit en betrouwbaarheid heel belangrijk . . . ?
Volgt u graag de laatste nieuwe ontwikkelingen . . . ?
Kies dan voor de Janome Memory Craft 8900 QCP of de
Memory Craft 8200 QC. Een sierraad voor iedere hobbyist die
graag kleding maakt of versiert, mooie kleine of king size quilts
ontwerpt, appliqueert, etc. . . . .

Uw favoriete steekinstellingen bewaren? De vooringestelde waarden
van de steeklengte en steekbreedte zijn voor elk patroon geoptimaliseerd. U kunt echter de vooringestelde waarden aan uw persoonlijke
naaivoorkeuren aanpassen.
Uw pedaal ook gebruiken als draadafsnijder! Uw MC 8900 QCP biedt
u die mogelijkheid. Hierdoor is uw MC 8900QCP ook zeer geschikt
om te kunnen gebruiken in een quilttafel.

Perfect resultaat . . . AcuFeed Flex™ Systeem
De juiste tools zorgen voor een probleemloze en altijd
perfecte doorvoer van stof. Het is belangrijk dat bij het
werken met meerdere lagen en of verschillende soorten
stof deze op de juiste wijze worden getransporteerd.
Het transportsysteem bestaat uit 7 segmenten waarbij
de vorm van dit systeem speciaal is ontworpen voor een
optimale doorvoer. Het systeem is instelbaar zodat het
transport van de verschillende lagen stof onafhankelijk van
elkaar kan worden geregeld.
In combinatie met de regelbare naaivoetdruk kan het
resultaat nóg verder worden geoptimaliseerd.

Standaard op de Memory Craft 8900 QCP

Standaard op de Memory Craft 8200 QC

• 270 steken
• 11 knoopsgaten
• 6 directe steekselectietoetsen
• 1000 naaisteken per minuut
• 3 naailettertypes (o.a. 9mm “Block”)
• dubbele spiegelfunctie
• enkele standaard accessoires zijn o.a.: extra grote
aanschuiftafel, groot pedaal, stofgeleider, etc. . . . .

• 120 steken
• 7 knoopsgaten
• 10 directe steekselectietoetsen
• 860 naaisteken per minuut
• 1 naailettertype (9mm “Block”)
• enkele spiegelfunctie
• de genoemde standaard accessoires van de MC 8900 QCP
zijn eventueel optioneel verkrijgbaar

Specifiek op de Memory Craft 8900 QCP

AcuFeed Flex™ Systeem

Naaldplaat kliksysteem

9 mm steekbreedte

91 naaldposities

Knoopsgaten

Vrije hand quilten

Het geslaagde Janome
AcuFeed Flex Systeem is
favoriet bij naaisters maar
zeker ook bij quiltsters vanwege de verbazingwekkende
precisie en kracht.
Het systeem is nu nóg
uitgebreider. AcuFeed Flex
is eenvoudig in gebruik en
beschikbaar in twee breedtes
(smal / breed) met meerdere
verwisselbare naaivoeten.

De naaldplaat in enkele
seconden wisselen!
In plaats van schroeven
losdraaien duwt u op de
hendel en de naaldplaat kan
verwijderd worden. Leg de
naaldplaat die u wilt gaan
gebruiken op zijn plaats en
klik hem vast door er op te
drukken. Ideaal wanneer u
quilt en dunne stoffen naait
met de rechtstiknaaldplaat.

De extra steekbreedte tot 9
mm maken uw decoratieve
steken duidelijker, mooier en
aparter.
De meeste van de vele
ingebouwde steken kunnen
met 9 mm steekbreedte
worden genaaid. Standaard
ontvangt u diverse naaivoeten
bij uw Memory Craft die
speciaal voor de 9 mm
steekbreedte ontworpen zijn.

Kies één van de vele beschikbare naaldposities voor het
ongekend nauwkeurig
instellen en bepalen van de
naaldpositie voor het naaien
van vloeiende lijnen, perfecte
rondingen en andere details.
Met de One-Touch ¼” naaldinstelling maakt u sneller en
eenvoudiger alle patchwork
projecten dan ooit.

De nieuwe automatische
knoopsgatvoet inclusief
geleider is voorzien van een
schroef voor fine-tuning zodat
de lengte van het knoopsgat
nog preciezer kan worden
ingesteld. Pas indien gewenst
ook de breedte, steekdichtheid en de opening aan.
Zo gemakkelijk en toch zo
nauwkeurig heeft u nog nooit
uw knoopsgaten gemaakt.

FMQ ofwel het uit de vrije
hand quilten met de
“HORIZON” naaimachines
geeft u meer vrijheid dan ooit.
Gebruik de rechtstiknaaldplaat en de nieuw ontwikkelde quiltnaaivoetjes die
gebruikt kunnen worden met
de naald in de linker positie.
De juiste hulpmiddelen zorgen voor een perfecte steekvorming zonder steekoverslag.

AcuFeed Flex™

Naaldplaat kliksyst.

9 mm steekbreedte

91 naaldposities

Knoopsgaten

Vrije hand quilten

