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Horizon Memory Craft 8200QCP Special Edition

Dankzij de 280 mm aan werkruimte rechts van de naald is de Horizon 
Memory Craft 8200QCP Special Edition ideaal voor zowel grotere projecten 
als voor nauwkeurig naaiwerk.
Met een naaisnelheid van maximaal 1000 steken per minuut biedt deze 
naaimachine ook een krachtig vermogen.
Deze naaimachine is uitgerust met het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem 
en een eenvoudig verwisselbare naaldplaat voor betere resultaten bij rechte 
steken.
De steekbreedte van 9 mm biedt extra creatieve opties, terwijl de grote 
hoeveelheid aan speciale computergestuurde functies de naaimachine 
extreem gebruiksvriendelijk maken.

Naaien - elektronisch (Werkgebied 343mm x 140mm)

Continental M7 PROFESSIONAL

Naaien - elektronisch

Memory Craft 6700 PROFESSIONAL
Speciaal

HD9 PROFESSIONAL
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De Continental M7 Professional is een naaimachine van de nieuwste generatie met een werkgebied van 343 mm. 
Deze naaimachine zit boordevol met functies zodat u van uw naaiervaring kunt genieten. Met de duurzame 
borstelloze gelijkstroommotor kunt u 1300 steken per minuut halen, terwijl u nog steeds de kracht en stabiliteit krijgt 
die u nodig heeft. Er zit een LCD-kleurentouchscreen van 7 inch met een klok op de naaimachine, en hij heeft 400 
ingebouwde steken, inclusief 13 knoopsgaten en 4 alfanumerieke lettertypes, inclusief letters en nummers van 9 
mm. U kunt elke steek, inclusief knoopsgaten, aanpassen en opslaan als een favoriete steek. Naaiapplicaties bieden 
u een gevarieerde reeks aan vooringestelde steekfuncties, inclusief menu’ s voor quilten en naaivoetjes. Quilters en 
ontwerpers zullen vooral de automatische naaldplaatverwisselaar op prijs stellen, evenals het AcuFeed Flex
™-stoftransportsysteem, de automatische naaivoethevel, elektronische automatische draadspanner, onafhankelijke 
spoelmotor, en de NIEUWE Janome AcuSpark App met instructievideo’s en tips. De CM7P biedt uitgebreide 
verlichting door middel van 9 heldere witte LED-lampjes op 4 plaatsen om het werkgebied te verlichten. Geef een 
persoonlijke draai aan uw naaiprojecten door uw eigen steken te maken met de Stitch Composer-software die bij de 
naaimachine wordt geleverd, en gebruik de screensaver om uw eigen foto’ s aan het scherm van de naaimachine 
toe te voegen.

De Memory Craf t 6700P Professional is de eerste huishoudeli jke vlakke 
naaimachine met eenstaps-naaldplaat wisselsysteem.
Dit is één van de snelste naaimachines voor thuisgebruik in zijn klasse, met een 
topnaaisnelheid van 1200 steken per minuut.
Het vlakke naadloze werkgebied van 255 mm (10 inch) is heerlijk om op te werken 
en als u de grote verlengtafel eraan vastmaakt, is uw werkgebied nog groter. 
Verlichting is geen enkel probleem, er zitten LED-lampjes op 3 verschillende 
plekken om het werkgebied van alle kanten te verlichten, zodat u moeiteloos naar 
hartelust kunt naaien, zowel overdag als ‘s avonds. Het LCD-scherm en de grote 
referentiekaart maken het zeer eenvoudig om de 200 ingebouwde steken te 
vinden, inclusief de 9 eenstaps-knoopsgaten en 2 alfanumerieke lettertypes met 
let ters en nummers van 9 mm. U kunt elke steek, inclusief knoopsgaten, 
aanpassen en opslaan als een favoriete steek. Daarbij biedt dit model ook de 
mogelijkheid om het scherm waarop u direct steken kunt selecteren aan uw 
specif ieke wensen aan te passen, waarbij u 7 van de originele steken kunt 
vervangen door uw favoriete of meest gebruikte steken, waardoor u veel tijd zult 
b e s p a r e n .  Q u i l t e r s  e n  o n t w e r p e r s  z u l l e n  h e t  A c u F e e d  F l e x
™-stoftransportsysteem op prijs stellen, evenals de trapsgewijs in te stellen 
naaivoetdruk, die in zeer kleine of grote stappen kan worden geregeld voor de 
perfecte steek in uw gekozen stof.

De HD9 PROFESSIONAL is de perfecte naaimachine voor IEDEREEN die 
snel en nauwkeurig wil naaien.
Deze naaimachine biedt alles wat u nodig heeft om uw projecten snel en 
gemakkelijk te voltooien:
Dankzij een robuust ontwerp met acht gesloten kogellagers in de hoofdas 
ervaart u het soepele naaien waar Janome zo bekend om staat, zelfs bij 
topsnelheden van 1600 steken per minuut; daarbij komt ook nog de vlakke 
en brede ruimte van 225 mm breed en 140 mm hoog rechts van de naald, 
een zeer ruim werkgebied; de spoel is zeer gemakkelijk toegankelijk vanaf 
de zijkant.
Dit model heeft een grotere spoel die 1,4 keer groter is dan een normale 
spoel; de automatische draadafsnijder sni jdt de bovendraad en de 
spoeldraad met één druk op een knop; en de ergonomische kniehevel biedt 
een breed scala aan afstellingen zodat u altijd de maat kunt vinden die bij u 
past.
De naaivoet heef t een extra hoog l i f tbereik van 12,7 mm; er zi jn 3 
LED-lampjes op 2 plaatsen en deze naaimachine is standaard uitgerust met 
een extra groot pedaal.
Er zijn vele optionele accessoires beschikbaar voor een verscheidenheid 
aan naaitechnieken.

Naaien - elektronisch

Horizon Memory Craft 9450QCP De Horizon Memory Craft 9450QCP biedt alle functies die u nodig heeft om 
gewoon ontspannen te gaan zitten en naaien.
Het grote LCD-kleurentouchscreen maakt het zeer eenvoudig om de 350 
ingebouwde steken te vinden, inclusief de 11 eenstaps-knoopsgaten en 9 
alfanumerieke lettertypes met letters en nummers van 9 mm. U kunt elke 
steek, inclusief knoopsgaten, aanpassen en opslaan als een favoriete steek.
Naaiapplicaties bieden u een veelvoud aan vooringestelde steekfuncties 
voor het naaien van naden, ritsen naaien, blindzomen, knopen aannaaien, 
quilten, liniaalwerk, lapjeswerk, applicaties, en nog veel meer.
Quilters en ontwerpers zullen het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem op 
prijs stellen, evenals de automatische naaivoethevel en de elektronische 
automatische draadspanner.
De Memory Craft 9450QCP biedt u uitgebreide verlichting door middel van 
9 witte LED-lampjes, inclusief een hoge uitschuifbare lamp waarmee het 
naaldgebied beschenen kan worden.
Om een persoonlijke draai te geven aan uw naaiwerk kunt u uw eigen 
steken creëren met de Stitch Composer-software die bij de naaimachine 
wordt geleverd. Sla maximaal 40 door u gecreëerde steken op in het 
geheugen van de naaimachine.
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Skyline S7

Naaien - elektronisch

Skyline S6
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Skyline S5
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Skyline S3

De Skyline S7 wordt geleverd met 240 ingebouwde steken, inclusief 11 eenstaps-knoopsgaten en 7 alfabetten.
U zult vooral genieten van het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem en de automatische naaivoethevel.
Voor de 11 knoopsgaten kunt u de steekbreedte, steekdichtheid, en knoopsgatopening instellen zoals u het wil.
Daarbij zijn de tekens van de 7 alfabetten maximaal 9 mm breed met een herziene lettergrootte en -vorm voor een 
realistischer en gebalanceerder resultaat.
Al deze functies zijn nu gemakkelijker te vinden en bedienen dankzij het LCD-kleurentouchscreen op de Skyline S7.
Steekcombinaties kunnen eenvoudig worden opgeslagen in de SKYLINE S7 of op een USB-stick.
De USB-poort van de SKYLINE S7 maakt ook een verbinding met een PC of notebook mogelijk, waarop u uw eigen steken 
kunt maken met het bijgeleverde Stitch Composer programma.

De Skyline S6 wordt geleverd met 196 ingebouwde steken, inclusief 10 eenstaps-knoopsgaten en 1 lettertype (4 alfabetten).
Alle naaiers en naaisters zullen genieten van het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem en de naaisnelheid tot wel 1000 
steken per minuut.
Uitgerust met 6 LED-lampjes op 3 plekken, een automatische draadafsnijder, een naaldinrijger van topkwaliteit, siersteken 
van 9 mm en 7 voetdrukinstellingen.
Op het LCD-scherm staan 8 selectietoetsen waarmee u veelgebruikte alledaagse steken direct kunt selecteren, en het 
scherm biedt ook gemakkel i jke toegang tot funct ies - steekver lenging, tweenaaldinstel l ing, steekcorrect ie, 
machinevergrendeling en het instellingenmenu.
Aan de binnenkant van de beschermkap van de naaimachine vindt u een kaart met alle steken met hun specifieke functie - 
knoopsgaten, satijnsteken, quiltsteken, siersteken, alfabetten, enz. Voor als u eens iets anders wil, hebben we blauwe 
Janome spoelen bij dit model gevoegd.
Alle functies van dit model zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten; ga zitten, naai, en geniet.

De Skyline S3 is het instapmodel uit de Skyline-serie en zit boordevol krachtige functies.
Dit model heeft een werkgebied van 210 mm breed en 120 mm hoog rechts van de naald, zodat u meer dan genoeg ruimte 
heeft om ook grotere projecten aan te kunnen.
Dankzij maar liefst 120 steken en een keuze uit 7 soorten knoopsgaten plus een alfabet biedt dit model creativiteit voor elk 
naaiproject.
Open de beschermklep van de naaimachine voor een overzicht van de grote verscheidenheid aan steken met een breedte 
van 7 mm die tot uw beschikking staan.
De steekkwaliteit is uitstekend op snelheden van maximaal 820 steken per minuut, en met de speciale ingebouwde functies 
kunt u elke naaiuitdaging aan.
Draai op hoeken met de functie waarmee de naald gemakkelijk omhoog en omlaag gezet kan worden, regel de maximale 
naaisnelheid voor nauwkeurig naaien, knip draden op maat met de ingebouwde automatische draadafsnijder, rijg de naald 
automatisch in, alles dat u nodig heeft om het naaien gemakkelijker te maken.
Het zeer stille naaigeluid, wat de Skyline serie karakteriseert, zal snel enthousiasme opwekken.

De Skyline S5 is ontworpen voor alle soorten naaiwerk - alledaagse projecten, woonaccessoires, de laatste mode, 
lapjeswerk, en quilten. Dit model heeft een werkgebied van 210 mm breed en 120 mm hoog rechts van de naald, zodat u 
meer dan genoeg ruimte heeft om grotere projecten aan te kunnen.
Dankzij maar liefst 170 steken en een keuze uit 10 soorten knoopsgaten en 4 alfabetten biedt de Skyline S5 creativiteit voor 
elk naaiproject.
Open de beschermklep van de naaimachine voor een overzicht van de grote verscheidenheid aan steken met een breedte 
van 9 mm die tot uw beschikking staan.
De steekkwaliteit is uitstekend, zelfs op snelheden van 1000 steken per minuut, en met de speciale ingebouwde functies kunt 
u elke naaiuitdaging aan.
Draai op hoeken met de functie waarmee de naald gemakkelijk omhoog en omlaag gezet kan worden, regel de maximale 
naaisnelheid voor nauwkeurig naaien, knip draden op maat met de ingebouwde automatische draadafsnijder, rijg de naald 
automatisch in, geheel naar uw behoefte. Als u het naaien gemakkelijker wilt maken, dan is de Skyline S5 de naaimachine 
voor u.
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De DC7100 biedt hobbyisten veel comfort tegen een redelijke prijs.
Op het LCD-scherm kunt u direct zien welke steek geselecteerd is, alsmede het aanbevolen voetje, 
de standaard steekbreedte en -lengte, en u kunt dit allemaal aanpassen aan wat u nodig heeft.
Met 14 toetsen voor directe steekselectie heeft u snel toegang tot 10 populaire steken en 4 soorten 
knoopsgaten.
In totaal zijn er 100 steken geprogrammeerd.
De speciale functies omvatten patroonverlenging tot maximaal 5 maal de normale lengte; 
eenvoudig ingesteld spoelsysteem; een ingebouwde naaldinr i jger ; een automat ische 
draadafsnijder; een knop om de naald omhoog en omlaag te bewegen; en een automatisch 
vergrendelende steekfunctie voor nauwkeurig vastzetten van steken en patronen.
Deze naaimachine heeft zelfs een automatische tweenaaldregeling en een start/stop-knop zodat u 
het pedaal niet hoeft te gebruiken.
De DC7100 wordt geleverd met een groot aantal accessoires, een kniehevel, een aanschuiftafel en 
een harde beschermkap.

Naaien - elektronisch

DC7100

De 360DC is de grote zus van de populaire 230DC.
Naai allerlei soorten projecten met een keuze uit 60 steken.
Volledig computergestuurd met steken en instellingen die u met één druk op de knop kunt 
selecteren, en ook 6 voetdrukinstellingen zodat u alle stoffen kunt naaien, van de dunste 
doorschijnende stoffen tot de dikste spijkerstof.
Dit model heeft veel gebruiksvriendelijke functies die naaien zeer plezierig maken.
Perfect voor beginners en gevorderden, met een naaldinrijger, soepele aanvoer van stof, 
steekvergrendeling om alle randen af te kunnen werken, een aanschuiftafel en een harde 
beschermkap.

De 230DC heeft veel gebruiksvriendelijke functies die het naaien zeer plezierig maken. Het is 
een machine die met u meegroeit naarmate u vaardiger wordt in het naaien omdat hij geschikt is 
voor zowel beginners als gevorderden.
Volledig computergestuurd met steken en instellingen die u met één druk op de knop kunt 
selecteren, en ook 6 voetdrukinstellingen zodat u alle stoffen kunt naaien, van de dunste 
doorschijnende stoffen tot de dikste spijkerstof.
Er is meer dan voldoende ruimte om accessoires op te bergen, een aanschuiftafel en een harde 
beschermkap.

De M30A is het instapmodel onder de computergestuurde naaimachines.
Met 30 ingebouwde steken en een geheugen knoopsgat functie
Het LCD-scherm toont het nummer van de geselecteerde steek, en u kunt de steekbreedte zelf 
afstellen op maximaal 5 mm en de steken maximaal 4 mm lang maken.
Een ingebouwde naaldinrijger maakt het inrijgen een fluitje van een cent.
Dit model is vooral een uitkomst als u weinig ruimte heeft, want u kunt naaien zonder pedaal door 
middel van de Start/Stop-knop en de schuifknop waarmee u de naaisnelheid kunt regelen.
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360DC

Naaien - elektronisch

230DC
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M30A

De DC6030 is een extreem gebruiksvriendelijke, volledig computergestuurde naaimachine die vol 
zit met krachtige functies.
Elke steekknop voor directe selectie van 30 steken heeft een ingebouwd lampje dat oplicht zodra 
de steek is geselecteerd.
Op het LCD-scherm kunt u direct zien welke steek geselecteerd is, alsmede het aanbevolen voetje, 
de standaard steekbreedte en -lengte, en u kunt dit allemaal aanpassen aan wat u nodig heeft.
Hij biedt een keuze uit 3 soorten eenstaps-knoopsgaten en een groot aantal steken voor alle 
naaitechnieken.
Er is zelfs een speciale toets waarmee sommige steken tot wel 5 keer langer kunnen worden 
gemaakt zonder dat er steekdichtheid verloren gaat!
De DC6030 wordt geleverd met een aanschuiftafel en een harde beschermkap.
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DC6030

De Sewist 780DC heeft 80 steken voor vele verschillende toepassingen. Directe steekselectie is 
beschikbaar voor 20 steken, en de 60 overige steken staan afgebeeld op de gemakkelijk 
uitschuifbare stekenkaarten. Wanneer een steek wordt geselecteerd, toont het LCD-scherm de 
geselecteerde steek, het aanbevolen voetje, en de standaard steekbreedte en -lengte, en u kunt dit 
allemaal aanpassen aan wat u nodig heeft.
Dit model biedt ook keuze uit 3 soorten eenstaps-knoopsgaten en 6 instellingen voor de voetdruk, 
zodat u alle stoffen kunt naaien, van de dunste doorschijnende stoffen tot de dikste spijkerstof.
Hij is verder uitgerust met speciale functies zoals de automatische draadafsnijder die de 
bovendraad en de draad van de spoel tegelijkertijd afsnijdt en de bovendraad naar de onderkant 
van de stof trekt. Door middel van verlenging van de satijnsteken kunt u het steekpatroon wel 5 
maal langer maken dan de standaard steeklengte; eenvoudig ingesteld spoelsysteem; automatisch 
opspoelsysteem; ingebouwde naaldinrijger; knop om naald omhoog en omlaag te bewegen; en een 
automatisch vergrendelende steekfunctie voor nauwkeurig vastzetten van steken en patronen. Met 
de start/stop-knop kunt u naaien zonder het pedaal te gebruiken.
De Sewist 780DC wordt geleverd met een harde beschermkap.
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Sewist 780DC

De Sewist 740DC is een extreem gebruiksvriendelijke, volledig computergestuurde naaimachine 
die vol zit met krachtige functies. Dit model heeft 40 verschillende steken voor een breed scala aan 
toepassingen.
Directe steekselectie is beschikbaar voor 20 steken, en de overige 20 steken staan afgebeeld op 
de gemakkelijk uitschuifbare stekenkaart. Wanneer een steek wordt geselecteerd, toont het 
LCD-scherm de geselecteerde steek, het aanbevolen voetje, en de standaard steekbreedte en 
-lengte, en u kunt dit allemaal aanpassen aan wat u nodig heeft. De Sewist 740DC biedt ook keuze 
uit 3 soorten eenstaps-knoopsgaten en 6 instellingen voor de voetdruk, zodat u alle stoffen kunt 
naaien, van de dunste doorschijnende stoffen tot de dikste spijkerstof.
Hij is uitgerust met speciale functies zoals patroonverlenging tot maximaal 5 maal de normale 
lengte; eenvoudig ingesteld spoelsysteem zodat u geen draad uit de naaimachine hoeft te halen; 
ingebouwde naaldinrijger; knop om de naald omhoog en omlaag te bewegen; en een automatisch 
vergrendelende steekfunctie voor nauwkeurig vastzetten van steken en patronen.
Met de start/stop-knop kunt u naaien zonder het pedaal te gebruiken. De Sewist 740DC wordt 
geleverd met een harde beschermkap.
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Sewist 740DC



Elektronisch

Mechanisch

Display

LCD display

Naaien

Borduren

Aantal ingebouwde steken

Knoopsgaten

Naailettertypen

Ingebouwde borduurmotieven

Borduurlettertypen

Maximale steekbreedte in mm

AcuFeed Flex™

WiFi®-verbinding

Kniehevel

Snelle wisseling van de naaldplaat

Start/Stop knop

Automatische draadafsnijder

Automatische afhechttoets

Automatische naaivoetlift

Automatische draadinrijger

Ingebouwde draadinrijger

Verstelbare naaivoetdruk

LED verlichting

Horizontale grijper

CB Grijper

Verticale grijper

Aantal standaard borduurringen

Maximale borduuroppervlakte in mm

5 jaar garantie

Traploze snelheidsregelaar

Elektronische draadspanningscontrole

Automatische draadspanningscontrole

Drop-in-spoel

Touchscreen

Horizon 
Quilt Maker 
Memory Craft 
15000
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14

3

480
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9
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5

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Continental M7
PROFESSIONAL
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4

9

9

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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111 x 62

350
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7

9

9

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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Memory Craft 
9450QCP
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3

9

5

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
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8200QCP
Special Edition

✓
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9

3

9

6

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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Memory Craft
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PROFESSIONAL
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6

5

4
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✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Memory Craft
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117 x 88
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6

3

✓

✓

✓
✓

✓
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7
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9

6

3

✓

✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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5

9
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✓

✓
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✓
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
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4
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✓

✓

✓

✓
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✓
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✓
✓

✓
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✓
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✓
✓

✓
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3

7
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✓

✓
✓
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✓

✓
✓

✓
✓

✓
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6

7

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

DC7100
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3

7

2

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

DC6030
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6

7

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

360DC

30

3

7

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

230DC

30

1

5

1

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

M30A

80

3

7

1

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Sewist 780DC

40

2

7

1

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Sewist 740DC

25

1

5

1

✓

✓

✓

✓

✓

Sewist 725S

21

1

5

1

✓

✓

✓

✓

✓

Sewist 721

15

1

5

1

✓

✓

✓

✓

415

20

1

5

1

✓

✓

✓

✓

✓

920

1

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

HD9
PROFESSIONAL
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De MB-7 is het perfecte hulpmiddel om u te helpen bij uw volgende borduurproject.
Deze innovatieve machine is gebouwd om te werken met borduurformaten die worden gebruikt door professionals uit de industrie 
zoals .jef+, .jef en .dst.
Met 50 ingebouwde borduurmotieven en 10 lettertypes voor monogrammen, een USB-poort om eenvoudig ontwerpen te importeren en 
een maximale snelheid van 800 SPM, zijn de mogelijkheden eindeloos.
Alle borduurbewerkingen zijn merkbaar sneller en soepeler op de MB-7.
U zult onder de indruk zijn van de professionele resultaten van uw project.

De Memory Craft 550E is een borduurgenie met een nog groter borduuroppervlak.
Het personaliseren van uw projecten is nog nooit zo eenvoudig geweest, omdat u het nieuwe RE36b borduurraam met een afmeting van 
360 mm x 200 mm kunt gebruiken.
Sensationele eigenschappen en eenvoudige bediening maken deze borduurmachine een aanbevolen aanvulling op elke naaimachine.
Met de ingebouwde borduurunit is de Memory Craft 550E direct klaar om mee te borduren.
Intuïtieve programmering suggereert snel een aantal variaties in de Janome design wizard en maakt de bediening uiterst eenvoudig met 
tips op het scherm.
De geïntegreerde borduurbibliotheek bevat 180 borduurmotieven, waaronder klassieke ontwerpen, f lorale alfabetten en 
Sashiko-motieven, gesorteerd op thema of framegrootte.
Eigen ontwerpen kunnen via een USB-stick worden geïmporteerd.
En wat het allerbeste is: de Memory Craft 550E heeft een aanschuiftafel.

De Sewist 725S kan een verscheidenheid van projecten aan en heef t ook functies die 
gevorderde naaiers en naaisters zeer op prijs zullen stellen.
Het is de perfecte moderne mechanische naaimachine voor beginners om steekinstellingen te 
leren met alle noodzakelijke basissteken en nog veel meer, samen met een eenstaps-knoopgat.
Beginnen met naaien is zeer makkelijk met de ingebouwde naaldinrijger, de snel instelbare spoel 
en het LED-lampje.
Er zit standaard een harde beschermkap bij en u kunt de accessoires opbergen in een handige 
lade aan de voorkant van de naaimachine.
Maak gelijk de juiste keuze!

De Sewist 721 is het instapmodel onder de mechanische naaimachines met een modern design.
Met de 21 ingebouwde steken kunt u alledaagse steken naaien, inclusief stretchsteken en een 
vierstaps-knoopgat.
Uitgerust met functies zoals voetdrukinstelling, een ingebouwde naaldinrijger, extra hoge 
voethevel voor dikkere stoffen, handige stofinvoer, en een harde beschermkap zodat u de 
naaimachine veilig kunt opbergen.

De 415 is een geweldige naaimachine, zowel voor beginners als naaiers en naaisters met meer 
ervaring.
Een solide naaimachine met een groot aantal steken en functies.
Dit is een populaire naaimachine op scholen, waar betrouwbaarheid en robuustheid essentieel 
zijn.
D i t  mode l  i s  zee r  c omp lee t  u i tge r us t  met  15  i ngebouwde s teken ,  i nc lus i e f  een 
vierstaps-knoopsgat, en is uitermate gebruiksvriendelijk dankzij de draaiknop voor steekselectie 
en schuifknoppen voor het regelen van de steeklengte en -breedte op basis van de stof die u 
gaat naaien.

De 920 is een uitstekende naaimachine voor mensen die voor het eerst gaan naaien en ook 
perfect voor mensen die af en toe naaien.
Dit model is zeer gebruiksvriendelijk.
Het vierstaps-knoopgat zorgt voor perfecte knoopsgaten en de naaldinrijger maakt het enorm 
eenvoudig om draad in de naald te rijgen.
Er is verder meer dan genoeg opbergruimte en de naaimachine wordt geleverd met een 
beschermhoes.
De 920 wordt tevens geleverd met een bonusset.

Naaien - mechanisch

Sewist 725S
Borduren 

MB-7

Borduren 

MC550E

Naaien - mechanisch

Sewist 721

Naaien - mechanisch

415

Naaien - mechanisch

920
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Als eerste naaimachine ter wereld heeft de Horizon Memory Craft 15000 direct toegang tot de digitale wereld- mogelijk gemaakt door 
de ingebouwde WLAN-aansluiting.
En zelfs de iPad® neemt graag contact op via de app.
Stel borduurmotieven samen op de tablet, pas deze individueel aan of bedien het borduurproces vanuit een andere kamer.
De werking van de naaimachine is net zo persoonlijk als uw ideeën.
Bij het naaien, quilten en borduren ontdekt u compleet nieuwe dimensies.
Ervaar de buitengewoon soepele en nauwkeurige borduurunit.
De Memory Craft 15000 helpt u tijdens uw werk met automatische, geoptimaliseerde steekinstellingen.
Het biedt u zelfs een complete naaigids door de keuze van de naaitechniek.
U zult het stap voor stap onder de knie krijgen.
En u zult zeker het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem op prijs stellen.

Alles in één scherm!
Creëer, wijzig, combineer - en dat alles in één scherm. U zult verbaasd zijn hoe eenvoudig het is om borduurmotieven te maken zoals u 
dat wilt met de nieuwe Digitizer MBX V5.5. 
Zet de borduurmotieven eenvoudig over naar naaimachines.
Met een enkele opdracht stuurt het programma uw borduurmotieven rechtstreeks naar de aangesloten naaimachines. Of u kunt het 
patroon opslaan op een USB-stick. Borduurmotieven worden naar de Memory Craft 15000 en de Skyline S9 gestuurd via een 
WiFi-verbinding, indien aanwezig in uw thuisnetwerk.
Letters en monogrammen.
Maak borduurletters in één van de vele beschikbare borduurlettertypes en TrueType-lettertypes - Grondliinen voor layout van de letters 
– Designs.
U kunt designs in Vector-formaat of bitmap-formaat in uw borduursoftware importeren, plakken of scannen om te gebruiken als 
digitalisatiesjablonen of ‘achtergronden’ .
Met de ‘toolbox’ voor designs kunt u elektronische designs in uw borduursoftware importeren, bewerken, en klaarmaken voor 
automat ische dig i ta l iser ing. – Design omzet ten – deze sof tware bevat standaard de gehele ser ie aan Corel DR AW 
SE-tekenprogramma's waarmee u op vele verschillende manieren omtreklijnen en vormen op het scherm kunt tekenen. 
Extra programma's reeds geïntegreerd.
Kruissteekprogramma, CutWork en StampWork zijn inbegrepen.

Als u nog niet bekend bent met de software zult u zeer onder de indruk zijn van de flexibele digitalisatiemogelijkheden van Digitizer Jr 
V5.5.
Het gemak waarmee u ontwerpen kunt maken en bewerken, en hoe eenvoudig het is om uw eigen letters toe te voegen en te maken.
Zou u graag uw tekeningen om willen zetten in steken?
Dat kan met deze software; importeer uw afbeelding simpelweg om uw steken automatisch te vullen.
Ook al heeft u al een hele serie borduurmotieven, laat u inspireren en genereer nog meer ontwerpen uit deze borduurmotieven, maak 
layouts, randen, of voeg letters toe.

De SKYLINE S9 - de allrounder voor de hoogste naai-eisen is het sluitstuk van de Skyline serie.
Een groot aantal aantrekkelijke borduurmotieven en steken zijn direct na het inschakelen beschikbaar.
Precisietechnologie van Janome zorgt voor hoogwaardige steken en borduurmotieven.
Alle naaiers en naaisters zullen het AcuFeed Flex™-stoftransportsysteem op prijs stellen.
Kogellagers en technologie uit de robotica verhogen de soepele, trillingsarme en stille werking van de naaimachine.
Steekcombinaties kunnen eenvoudig worden opgeslagen in de SKYLINE S9 of desgewenst op een USB-stick.
De USB-poort van de SKYLINE S9 maakt een extra aansluiting op een PC of Notebook mogelijk, waarop u met behulp van het 
meegeleverde programma uw eigen steken kunt maken en naar de SKYLINE S9 kunt sturen.
Het hoogtepunt: Via WiFi maakt de SKYLINE S9 contact met uw iPad en met behulp van interessante apps kunnen borduurmotieven 
bewerkt, veranderd, gecombineerd en gecontroleerd worden tijdens het borduurproces.

Naaien-borduren 

Horizon Quilt Maker Memory Craft 15000

Naaien-borduren 

Skyline S9

Software

Digitizer MBX V5.5

Software

Digitizer Jr V5.5
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Locken 

AirThread 2000D PROFESSIONAL

Locken 

CoverPro 2000CPX

Locken 

MyLock 644D

Locken 

8002D

De Air Thread 2000D Professional is onze eerste overlockmachine waar de draad door middel van lucht ingeregen en vastgezet wordt 
en tevens de gemakkelijkste Janome-overlock om in te rijgen. Het druk-en-blaassysteem van Janome voor het inrijgen van de draad is 
het eerste inrijgsysteem op basis van lucht dat op de markt verkrijgbaar is. Wanneer de grijpers worden ingeregen, wordt de draad door 
het inrijgkanaal geblazen en door het oog van de grijper. De naalden zijn net zo gemakkelijk om in te rijgen met de ingebouwde 
naaldinrijger die naar links en rechts glijdt, zodat de gebruiker de gewenste naald kan inrijgen. Het naaien van speciale stoffen is een 
fluitje van een cent, dankzij de 8-delige transporteur kan de stof soepel onder de naaivoet worden doorgevoerd. Verder zijn er groeven 
in de naaivoet aangebracht om uitdagende of gladde stoffen tijdens het naaien onder controle te houden. Linksboven op de overlock zit 
de draaiknop met keuze uit 5 voetdruk standen. Door integratie van de draaiknoppen voor steeklengte en het differentieel, is afstellen 
op basis van de stof die wordt genaaid zeer gemakkelijk en altijd perfect, of u nu stretchstof of fijne geweven stoffen naait. Het afstellen 
van de snijbreedte of het neerlaten van het bovenste mes doet u allemaal gemakkelijk vanuit één plek, open de kap aan de voorkant en 
draai eenvoudig aan de draaiknop om het bovenste mes omlaag te bewegen, en draai nogmaals om het mes weer in te schakelen. 
Veiligheid is belangrijk, en daarom werkt de machine niet als één van de kappen open staat, het naaivoetje omhoog staat, of als het 
luchtgestuurde inrijgmechanisme in werking is. Ook nog nooit vertoond op de markt is de kogellager met twee kogels op de hoofdas die 
zorgt voor een laag draaimoment, waardoor deze overlock zeer krachtig en stabiel is, zelfs bij hoge snelheden.

De MyLock 644D biedt essentiële functies voor een eenvoudige overlock.
Dankzij het invoersysteem met differentieel dat bestaat uit twee aanvoerpunten worden de randen van geweven stoffen nooit meer 
gerimpeld en de randen van gebreide stoffen nooit meer uitgerekt.
Met de unieke functie voor het overschakelen op rolzomen hoeft u de naaldplaat, het naaivoetje, of de spanningsinstelling niet meer te 
verwisselen om rolzomen te maken.
Janome heeft de geleiders voor de onderste grijper heringericht om deze toegankelijker te maken.
De gekleurde geleiders zijn gemakkelijk te volgen voor het locken met 2, 3, of 4 draden.
Alle functies van deze overlockmachine zijn speciaal ontworpen om te zorgen dat deze overlockmachine de meest gebruiksvriendelijke 
machine is die u vandaag de dag op de markt kunt krijgen.

De 8002D is ontwikkeld door JANOME voor beginners die mooie overlocknaden willen naaien tegen een redelijke prijs.
Veel praktische bedieningselementen maken een snel en eenvoudig gebruik mogelijk.
Met deze machine kunt u naden, rolzomen, flatlocks, en plooien maken met 4 en 3 draden, de steekbreedte en -lengte regelen, en de 
differentieel voor stofaanvoer instellen om vele verschillende soorten stoffen te kunnen naaien.
Uw overlockprojecten zal u snel en moeiteloos afronden.
Laat de "kleine" je verrassen.

Een coversteekmachine is essentieel voor elke naaier en naaister die een professionele afwerking wil.
Het innovatieve ontwerp van de CoverPro 2000CPX is gebaseerd op een combinatie van een industrieel uitziende dekzoommachine en 
een handige machine voor thuis.
Dit heeft een coversteekmachine opgeleverd die op hoge snelheden kan werken, een lange arm heeft, en zwaar werk aankan, en 
daarbij als een naaimachine bediend kan worden.
Met een brede dr iedubbele dekzoomsteek, exclusieve vr i je armconf igurat ie, spanningsregeling, en Janome’ s unieke 
aanspanningssysteem voor naden is de 2000CPX de meest geavanceerde Dekzoommachine.


