2104D Overlockmachine

DVD

Inclusief
handleiding
op DVD!

2104D Overlockmachine
Ideaal voor een professionele
afwerking van:
• Naden en zomen
• Rolzomen
• Decoratieve effecten

• 3- of 4-draads overlocksteken: afsnijden,
naaien en afwerken in één handeling
• Eenvoudig draadinrijgsysteem
• Snel en eenvoudig inrijgen van
de ondergrijper
• Differentieel transport
• Rolzoom verwerking
• Heldere LED verlichting

2104D Overlockmachine
Eigenschappen:
• Snijden, naaien en afwerken  met een 3- of 4-draads
overlocksteek
• Eenvoudig inrijgsysteem
• Snel en simpel inrijgsysteem in 4-kleurige aanduiding
• Perfecte overlocksteken voor alle stoftypes en stofdiktes
Eenvoudig draadinrijgsysteem

Instelbare persvoetdruk

• Regelbare steeklengte en -breedte
• Steekbreedte: 5.0 -7.0 mm
• Differentieel transport, voor perfecte verwerking van alle
stoffen, voorkomt uitrekken of samentrekken van rekbare stoffen
• Intrekbaar mes
• Vrije arm / vlakbed
• Heldere LED verlichting op uw werkstukken
• Bescherming voor draadverwarring
• Gebruikt standaard naaimachinenaalden

Keuze uit: vrije arm / vlakbed

Heldere LED verlichting

• Lichtgewicht, compacte machine met handvat
• Instelbare persvoetdruk
• Blindzoomvoet (optioneel), voor het afwerken en zomen in
één handeling
• Naaivoeten met kliksysteem, eenvoudig te verwisselen
• Accessoires kit
• Geïntegreerd accessoires opbergvak
• Afdekhoes
• Instructie DVD

Geïntegreerd accessoires
opbergvak

Een selectie uit de standaard steken

Andere steekmogelijkheden (optionele naaivoeten vereist)

4-draads overlocksteek

3-draads overlocksteek 5,0 mm

Elastiekvoet

3-draads overlocksteek 2,8 mm

Smalle rolzoom

Pipingvoet

Voor het verwerken van bandjes
elastiek in rekbare stoffen.

Voor het verwerken van pipingen koordband tussen twee lagen
stof.
Rolzoom

Platte naad / Flatlock
(met optionele blindzoomvoet)

Siersteken / Pintuck steken
(met optionele blindzoomvoet)

Parel- en paillettenvoet

Blinde zoom / Blindzoomvoet
(met optionele blindzoomvoet)

Rimpelvoet

Voor het verwerken van parels
en pailettenband.

Rimpelen en naaien in één
handeling.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu

Uw erkende Brother dealer :

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

