TL-98P Industriële naaimachine techniek,
ideaal voor kleermakers, quilters en gordijnateliers.
Eenvoudig spoel
verwisselen

Een nieuw ontworpen
spoelhuls en een grote
spoelhuls omgeving maakt
het makkelijker de spoel te
wisselen. Ook als de verlengtafel in gebruik is, zorgt
de klapplaat ervoor dat u
direct bij de spoelhuls kunt.

Eenvoudig
de draad inrijgen

De machine is snel en eenvoudig in te rijgen door de
accurate draadgeleiders en
de draadhevel met gleuf.

Draadspanning
aanpassen

Automatische naaldinrijger

De automatische naaldinrijger rijgt uw draad door de
naald zonder uw ogen te
vermoeien en u kunt meteen met naaien beginnen.

De machine is voorzien van
een bovenspanning met
een schaal die u in staat
stelt de spanning aan te
passen aan de draad en de
stof die u gebruikt.

Meegeleverde naaivoeten
Zoomvoet

Ritsvoet

Automatische
draadknipfunctie
binnen hand- en
voetbereik

De machine is voorzien van
een automatische draadafsnijder die tegelijkertijd
de boven- en onderdraad
afsnijdt als u op de knop
drukt. Dit draadafsnijmechanisme is ontleend
aan de industriële machines van Juki en werkt altijd.

Meegeleverde
kniehevel

De naaivoet kan tot 12 mm
omhoog en omlaag gebracht worden met behulp
van de kniehevel.

Naaivoetdruk
aanpassen

De draadknipper
bedienen met de
rode knop op de
voetpedaal

Industriële perfectie bij u thuis

Ingeregelde
naaldstop

Wanneer u stopt met naaien, stopt de machine met
een preciciestop met de
naald naar beneden. Om
de naald naar boven of
weer naar beneden te bewegen drukt u op de naaldpositieknop. Als u de knop
ingedrukt houdt, naait de
machine langzaam steek
voor steek door.

TL-98P
Semi-industriële
		 rechtsteek machine
Automatische draadafsnijder
Horizontale vol roterende grijper
Extra grote werkruimte
Steeklengte max. 6 mm
Inclusief naaivoetenset,
		 beschermhoes, kniehevel
		 en verlengtafel

Adviesprijs:
€1250,-

Zware materialen
naaien

De naaivoetdruk kunt u
aanpassen aan de stof met
de stelknop bovenop de
machine. De naaivoetdruk
is eenvoudig af te lezen op
de drukschaal.
Naaihandelingen als: naaien, stoppen, draad afknippen, enz., kan gemakkelijk
met de voetpedaal geregeld
worden.

Dankzij de computergestuurde naaisnelheidsregelaar heeft u een nauwkeurig
stoftransport en perfecte
steekvorming, ook bij het
naaien van zeer zwaar materiaal, quilten of meerdere
lagen stof.

150 mm

215 mm

Boventransportvoet

1/5 Quiltvoet
277 mm
590 mm

1/4 Quiltvoet

Compensatievoet

