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Naaisteken

2-Naalds, 2/3/4-draads overlock
Ingebouwde rolzoom
4-draads overlock

3-draads flatlock

3 draads smalle
overlock (4 mm)

3-draads rolzoom

3-draads overlock

2-draads rolzoom

Differentieel transport

2-draads overlock

Optionele accessoires

Blindzoomvoet

Koordvoet

Rimpelvoet

Kromme
parelvoet

Elastiekvoet

Kralenvoet

Biezenvoet

Universele
blindzoomvoet

Specificaties
Naaisnelheid

Max. 1500 rpm

Aantal draden

2/3/4-draads

Naalden

Huishoudsysteem 130/750H (HAx1) 70-90

Overlock breedte

Linker naald 8 mm (MO-654: 6 mm),
Rechter naald 4 mm Rolzoom: 2 mm

Steeklengte

1 - 4 mm (standaard 2,5 mm),
Rolzoom 1 - 1,5 mm

MO-654DE

Draadspanningen

Industrieel type, 1 volle rotatie

Ingebouwde rolzoom

Rechter (smal) of linker (breed) naald,
2- of 3-draads

Flatlock

Rechter of linker naald / 2- of 3-draads

Universele naaivoet

Ook geschikt voor band,
lint en smal elastiek

Naaivoet hoogte

5 mm

Afmetingen

270 mm (B) x 340 (D) x 295 (H)

Gewicht

7 kg

Uw Juki-dealer:

EFKU-Kuipers b.v. 2182HB Hillegom

Differentieel transport 0,7 – 2,0 ratio

Bedieningsgemak

MO-644D

No-nonsense uitvoering
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Vergelijkingstabel MO-644D en MO-654DE
MO-644D

MO-654DE

Naaibreedte-schaal
Automatische ondergrijperdraadinrijger
Automatische rolzoom
Inrijgen met kleurcode
Universele naaivoet

Avondkleding

Vrije-tijdskleding

Verstelbaar ondermes
Messysteem voor zwaar werk
2/3-draads converter
Verstelbaar differentieel transport
Naailicht
Professionele precisie draadspanningen

Sportkleding

Maatkleding

Naaibreedteschaal

Ondergrijperdraadinrijger

Automatische
rolzoom

Inrijgen met
kleurcode

Universele
naaivoet

Inrijgen in seconden. Leg uw
draad in een sleuf en druk de
grijper terug op zijn plaats.
Alleen (MO-654de).

Een rolzoom is zo gemaakt. U
zet alleen een hendeltje om.
Het is niet nodig de voet en
de steekplaat te verwisselen.

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

De Juki-Locks hebben een
universele naaivoet voor al
uw locksteken. Deze is voorzien van een bandgeleider
die gebruikt kan worden
voor het naaien van band,
lint, elastiek of wat dan ook.

Verstelbaar
ondermes

Messysteem voor
zwaar werk

Boven en
ondergrijper

Met een draai aan de knop
verstelt u de zoombreedte
precies zoals u wilt.

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

De boven en ondergrijper
hebben de sterkte van
industriegrijpers en zijn er
op gebouwd het zwaarste
werk te verrichten en bieden
tegelijkertijd de mogelijkheid
de mooiste decoratieve
garens te verwerken.

(MO-654de)

Met Juki oveerl
Met
rloc
ockm
kmaachines maak
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ing of ele
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n e avondkleding mett een ongelofel
elijk
gemak. Vergroo
oott uw mogellijkh
khed
eden
e en uw
w techn
h iek met de eenvoud
dig
i te
bedienen, duur
urzame en betrouwbare Juki-lloc
o ks. Ju
uki-locks
ks verwerken de
modernste stofffe
fen
n en decoratieve garens en stellen u in staat kleding volgens de jong
n stte mode te maken voor het hele gezin en ook accessoires,
ku
uns
n tnijveerh
rheeid en woningdecoratie-items. De Juki-locks zijn uitgevoerd
meet diff
ffer
erentieel transport en ingebouwde rolzoom en maken alle populaairre overlock en flatlocksteken. Voeg deze moderne zoom en afwerktechniek
ni
eken
e toe aan uw mogelijkheden en maak kleding waarvan u dacht ze
nooit zelf te kunnen
no
n maken. Juki-locks zijn ontworpen met alle mogelijke
naaiwerk in geda
dach
c ten, voor een prijs die iedereen zich kan veroorloven.

Niet meer schatten maar
precies uw zoommaten
bepalen tijdens het naaien.
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www.juki-naaimachines.nl

