BOX FEED TRANSPORTSYSTEEM
VOOR EEN PERFECTE STEEK KWALITEIT
Het krachtige industriële rechthoekig
transportsysteem (BOX Feed) maakt
door de vlakke horizontale beweging,
langer contact met de stof en zorgt voor
een nauwkeurige transportwerking.

*
*
*
*
*

Het reguliere transportsysteem maakt
een ovale beweging die materiaalkrimp en
verschuiven van de stof veroorzaakt.

Probleemloos 3 lagen
(Denim) spijkerstof naaien.

Eenvoudig pluchezachte
stoffen als badstof naaien.

Breed scala aan decoratieve steken
Perfect uit de vrije hand naaien
Combineer patronen met letters en cijfers
Hoeken en randen van Appliqué naaien
Decoratieve en kantachtige naaisteken

HZL-DX seri

Geniet van
zelf genaaide
meesterwerken
met industriële
perfectie

HZL-DX5

185 gevarieerde steken
inclusief 3 lettertypes

Adviesprijs: € 1199,-

Vaste grip op de dunste
stoffen, rimpelvrij naaien.

e

INSTELBARE STEEKPLAAT VOOR RECHTSTIKKEN
Om de steekplaat om te schakelen
voor de rechte steek, moet het
hendeltje naar links geduwd worden.
Rechtstik steekplaat stand

De naaldspleet is nu omgezet naar
een naaldgat, zodat de ruimte rondom
de naaldinslag kleiner is waardoor
lichte stoffen niet in de steekplaat
geduwd kunnen worden.

handige snelkeuze knoppen
Start/Stop, Retoursteek,
Afwerksteken, Draadafknipper, Naald boven/
beneden, Automatisch
naaivoet omhoog

Normale steekplaat stand

ZWEEFFUNCTIE VOORKOMT ONGELIJKE ZOMEN

directe steekselectie

Veel gebruikte
steken kunt u
direct selecteren

Druk op de “zweeffunctie” knop en de naaivoet komt iets omhoog waardoor er een
minimale afstand tot de stof ontstaat. Ideaal als u meerdere lagen stof wilt naaien.
Geen verschuiving van lagen meer en dus rimpelvrije stoffen en gelijke naainaden.
Met zweeffunctie*

Zonder zweeffunctie*

*Standaard naaivoet

16 GEVARIEERDE
KNOOPSGATEN

HZL-DX5 & HZL-DX7
Naaisnelheid: Max. 1050 tpm
Steeklengte: Max. 5 mm
Steekbreedte: Max. 7 mm
Naaivoethoogte: 2 Staps max. 12 mm
Naald: HAx1
Afmetingen: 445 (L) x 210 (B) x 290 (H) mm
Gewicht (alleen machine): 9,8 kg

U kunt de hoogte van de naaivoet
instellen met stapjes van 0,1 mm. Met
deze precisie instelling kunt u voor ieder
materiaal de juiste afstand kiezen.

AUTOMATISCHE
NAALDINRIJGER

REGELBARE
PERSVOETDRUK

EENVOUDIG DE DRAAD
OPWINDEN

THEMASTEKEN, NAAIEN
VAN LETTERS EN CIJFERS

RETOURSTEKEN, “OP DE
PLAATS” AFWERKSTEKEN

EXTRA VOETPEDAAL
FUNCTIES

AUTOMATISCH
NAAIVOET OMHOOG

in/uitschakelbaar

Unieke sensor methode om de
perfecte knoopsgaten in drie
breedtes te kunnen naaien.
Stabiele doorvoer bij iedere
stof en met meerdere lagen en
diktes, dankzij de klemplaat.

Eenvoudig uw draad inrijgen
zodat u snel met uw naaiwerk
kunt beginnen.

De persvoetdruk kan worden
aangepast voor een beter
naairesultaat naar gelang het
materiaal dat wordt genaaid.

Een onafhankelijke motor
windt de onderdraad op. Voorbereiding voor het opspoelen is
eenvoudiger. Volg de indicatie
lijnen. Het is niet nodig om de
onderdraad op te halen.

Industriële perfectie bij u thuis - www.juki.eu

Decoratieve patronen kunnen
worden genaaid als één cyclus
thema-steek. Combineer
bijvoorbeeld patronen met
de mogelijkheid om letters en
cijfers te naaien.

Drukt u op de afwerksteek
knop tijdens het naaien van een
patroon dan stopt de machine
pas nadat één gehele cyclus van
het patroon is voltooid.

Zelf functies toekennen als;
naaivoet hevel, draadknipper,
retoursteken of voor enkelsteek
naaien, aan de “hielbediening”
van het meegeleverde voetpedaal.

Omdat de naaivoet automatisch
omhoog gaat na het knippen
van de draden, kunt u de naaistof veilig en snel verwijderen.

NAAIVOET
HEFFUNCTIE

INSTELBARE SNELHEID
START/RETOURSTEEK

in/uitschakelbaar

Stop met naaien en de naald
stopt in de laagste positie, de
naaivoet komt omhoog zodat de
stof vrijkomt. De naaivoet komt
automatisch omlaag wanneer u
weer verder naait.

Handige naaitips & tricks - www.denijverenaaimachine.nl

U kunt de snelheid van de starten retoursteek in drie stappen
instellen: snel, normaal en
langzaam.

