
ROBUUST EN VERSTELBAAR
MESSYSTEEM

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

AUTOMATISCHE 
NAALDINRIJGER

Snel en gemakkelijk de draadinrijgen 
zodat u snel met uw naaiwerk kan 
beginnen.

UNIVERSELE 
NAAIVOET

Universele lockvoet met bandgeleider 
om eenvoudig een smalle band, lint, 
elastiek, etc. mee te naaien.

AUTOMATISCHE 
ROLZOOM

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

INRIJGEN MET
 KLEURCODE

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

DIFFERENTIEEL TRANSPORT EN
STEEKLENGTE

Perfecte naad en rolzoom afwerking. 
Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. 
Exact de juiste steeklengte instellen.

DRAADSPANNING 
AANPASSEN

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

Onze overlockmachines 
kunnen vrijwel alle 
soorten stof aan,
zowel ultra licht-
gewicht als zeer zware.

* 2 naalds, 2 / 3 / 4 draads overlock
* Eenvoudig inrijgen grijperdraden
* Snij- afvalbakje
* Extra hoge naaivoetruimte

MO-734DEMO-734DE

 Δ Naaisnelheid: Max 1500 tpm
 Δ Aantal draden: 2/3/4-draads
 Δ Naalden: Huishoudsysteem 

 130/705H (HAx1) 70-90
 Δ Standaard overlock breedte: Linker naald

 7mm - Rechter naald 5 mm, Rolzoom: 2 mm
 Δ Steeklengte: 1 - 4 mm (standaard 2,5 mm)
 Δ Differentieel transport: 0,7 – 2,0 ratio
 Δ Ingebouwde rolzoom: 2- of 3-draads
 Δ Decoratieve Flatlock: Rechter of linker 

 naald / 2- of 3-draads
 Δ Messysteem: Heavy duty onder- en 

 bovenmessysteem
 Δ 2/3-draads converter: Standaard bij 

 machine, eenvoudig te monteren
 Δ Universele naaivoet: Ook geschikt voor band, 

 lint en smal elastiek
 Δ Naaivoet hoogte: 5 mm
 Δ Afmetingen: 300 (L) x 260 (B) x 290 (H) mm
 Δ Gewicht: 8,4 kg

Handige naaitips & tricks - www.denijverenaaimachine.nlIndustriële perfectie bij u thuis - www.juki.eu

Blindzoomvoet

Optionele
lockvoeten

Elastiekvoet

Koordvoet

Parelbandvoet

Paspelvoet

Rimpel-/plooivoet

4 Draads overlock

3 Draads overlock

Rolzoom

Flatlock

Naaivoorbeelden

Breed scala aan 
siersteken en een

perfecte zoom-
techniek


