4 Draads overlock

MO-serie De geavanceerde overlock-techniek van Juki

maakt zomen, snijden en afwerken accuraat en gemakkelijk.
3 Draads overlock

Rolzoom

MO-654DE zoals MO-644D +

MO-644D
2-naalds, 3/4-draads overlock
Differentieel transport
Ingebouwde rolzoom

Adviesprijs: €499,-

2-naalds, 2/3/4-draads overlock
Automatische ondergrijper draadinrijger
Veiligheidsschakelaar

Adviesprijs: €599,-

Flatlock

Industriële perfectie bij u thuis

MO-734DE zoals MO-654DE +

MO-735 zoals MO-734DE +

Eenvoudig inrijgen grijperdraden
Automatische naaldinrijger (alleen MO-734DE)
Snij-afvalbakje
Extra hoge naaivoetruimte

2-naalds, 2/3/4/5-draads overlock
2-draads kettingsteek
5-draads safetystitch
2- of 3-naalds (onder)coverstitch

Adviesprijs: €849,-

Adviesprijs: €1199,-

Kettingsteek

3 Naalds onder coverstitch

2 Naalds onder coverstitch

Optionele lockvoeten

Naaivoorbeelden

5 Draads veiligheidssteek

Blindzoomvoet

Elastiekvoet

De kwalitatief hoogwaardige Juki overlockmachines zijn ontworpen met alle mogelijke
naaiwerk in gedachten. U breidt uw naaimogelijkheden met de Juki MO-serie flink uit.

Juki overlockmachines kunnen vrijwel alle soorten stof aan, zowel ultra lichtgewicht als zeer zware.
Bijna alle zoomtechnieken en siersteken zijn nu binnen handbereik met de complete Juki MO-serie.

Koordvoet

Inrijgen
met kleurcode

Draadspanning
aanpassen

Optimale
verlichting

Robuust
messysteem

Naaibreedte
indicatie

Universele
naaivoet

Automatische
rolzoom

Differentieel
transport

Ondergrijperdraadinrijger

Steeklengte
aanpassen (1 - 4 mm)

Parelbandvoet

Verstelbaar
ondermes

Paspelvoet

Rimpel-/plooivoet
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Ieder inrijgpad is
voorzien van een
kleurcode en professionele draadspanning, dus inrijgen doet
u in een oogwenk.

Bij iedere draad kunt
u met gebruik van de
draaiknop met indicatie de draadspanning
exact aanpassen.

De optimale verlichting van de steekplaat zorgt voor meer
gemak en veiligheid
tijdens het naaien.

De precisie aandrijving van het messysteem verzekert u
regelmatige zoomranden zowel van dunne
als van zware stoffen.

www.juki.eu | www.denijverenaaimachine.nl voor al uw naaitips

Niet meer schatten maar precies uw
zoommaten bepalen
tijdens het naaien.

Standaard zijn de Juki lockmachines voorzien van een
universele lockvoet met
bandgeleider om eenvoudig
een smalle band, lint, elastiek, etc. mee te naaien.

Snel en eenvoudig een rolzoom naaien. U zet alleen
een hendeltje om. Het is
niet nodig de voet en de
steekplaat te verwisselen.

Perfecte naad en rolzoom
afwerking. Zelfs wanneer u
dunne stoffen naait.

Inrijgen in seconden. Leg
uw draad in een sleuf en
druk de grijper terug op
zijn plaats. (Uitgezonderd
MO-644D).

www.juki.eu | www.denijverenaaimachine.nl voor al uw naaitips

De breedte van de naad
in stellen d.m.v. handige
draaiknop.
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