CV3440 & CV3550

NIEUW

rsteken
Top-cove
V3550
met de C

CV3440 & CV3550
Coverlock machines

De essentiële machines voor
een professionele afwerking en
indrukwekkende creaties

•
•
•
•

CV3440 – 4, 3 en 2 draden
CV3550 – 5, 4, 3 en 2 draden
155 mm werkruimte
Automatisch vrijgeven van
de draadspanning
• Regelbare persvoetdruk
• Vrije arm
• Inclusief transparante naaivoet

Eenvoudig en geavanceerd
De coverlock machines CV3440 en CV3550 van Brother bieden
coversteken en deksteken voor het creëren van verfijnde afwerkingen
van hoge kwaliteit. Door de eenvoudige bediening en het gebruiksvriendelijke inrijgsysteem maakt u uw zomen en professionele
sier- en afwerksteken in een handomdraai.
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Creëer
Stekenselectie

Drievoudige coversteek

Brede coversteek

Smalle coversteek

3-naalds, 4-draads versterkte coversteek.
Perfect voor zomen, decoratieve effecten en
elastische en duurzame naden voor sportkleding.

2-naalds, 3-draads coversteek. Ideaal voor
zomen, sierstiksels en decoratieve effecten
op T-shirts en stretchstoffen.

2-naalds, 3-draads coversteek. Optimaal voor
zomen op luxueuze stoffen, biasbanden
en sierstiksels.

Kettingsteek

Drievoudige top-coversteek*

Top-coversteek (breed)*

1-naalds, 2-draads dubbele kettingsteek.
Ideaal voor het naaien van rolzomen en biasband,
het verbinden van geweven stoffen en voor
decoratieve effecten.

3-naalds, 5-draads top-coversteek. Perfect voor
zomen, sierstiksels, platte verbindingsnaden
en stiksels langs randen met elastiek en zomen.

2-naalds, 4-draads top-coversteek. Perfect voor
zomen, sierrstiksels, platte verbindingsnaden
en stiksels langs randen met elastiek en zomen.

Top-coversteek (smal)*
2-naalds, 4-draads top-coversteek. Perfect voor
zomen, sierstiksels, platte verbindingsnaden
en stiksels langs randen met elastiek en zomen.

*Alleen mogelijk op het CV3550-model.

CV3440
De CV3440 is een geavanceerde
coverlock-machine voor zowel decoratieve
als creatieve toepassingen. De machine
is ideaal voor stoffen in diverse kwaliteiten
en stelt u in staat om professionele zomen,
kettingsteken en decoratieve steken
op een eenvoudige manier te creëren.

Functies

Grote werkruimte

Gemakkelijk toegankelijke bedieningen

Vrije arm

Werk comfortabel aan projecten met de
aangename vrije ruimte rond de naald.

Gemakkelijke toegang tot de persvoethendel,
de steeklengteknop, de instelknop voor
differentieel transport en het handwiel.

Ideaal om cilindervormige en rondgebreide
projecten, of kleinere kledingstukken
te verwerken.

Vrijgeven van de draadspanning

Differentieel transport

Hef de persvoet op om de draadspanning
automatisch vrij te geven en uw kledingstuk
gemakkelijk van de machine te verwijderen.

Wijzig de snelheid waarmee uw stof wordt
doorgevoerd. Voor diverse effecten en gladde
resultaten in iedere rekbare stof.

Garenstandaard met uitschuifbare metalen
draadgeleiders
Zodra de machine is ingeregen, schuift u de
metalen draadgeleiders uit, ter voorkoming van
draadverknopingen.

Inrijgen ondergrijper

Verticale naald

Eenvoudig in te rijgen ondergrijper met makkelijk
te volgen schema.

Biedt extra sterkte en kracht voor de verwerking
van dikkere stoffen.
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CV3550
De CV3550 biedt alle geavanceerde
functies van de CV3440, plus extra
top-coversteken voor een nog
professionelere look.

Drukregeling
Zorgt voor een constante doorvoer
met de instelbare drukregeling.

LED-verlichting
Heldere, energiebesparende LED- verlichting
op uw werk.

Gemakkelijk verplaatsbare machines
Lichte, compacte machine met handvat.
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Ontdek een nieuwe
dimensie in creativiteit
Of u nu smalle bandjes voor sportkleding wilt maken
of een kettingsteek wilt gebruiken voor zomen,
de coverlockmachines van Brother garanderen
professionele afwerkingen. Met een ruime keuze aan
cover- en deksteken, ter decoratie of als functioneel
gebruik, voor de meest uiteenlopende soorten
stoffen. Uw ontwerpen krijgen een nieuwe dimensie!

• Stoffen beschermhoes
• Accesoiredoos
• Pincet
• Reinigingsborsteltje
• Garennetje (4)
• Kloshouder (4)
• Inbusschroevendraaier
• Transparante voet
• Naaldensetje (130/705H) #90: 3 stuks
• Bevestigingsschroef (2)
• Klosmat (4)
• Voetpedaal
• Instructie-DVD
• Bedieningshandleiding

Optionele accessoires

Zoomset
Voor het maken van enkele of dubbele zomen.

Biasbandvouwer
Voor het op- en aannaaien van 12 mm breed
band als zoom of ter decoratie.

Riemlusgeleider
Voor het maken van riemlussen of smalle
bandjes van 11 mm breed.

Biasbandzoomset
Voor het vouwen en bevestigen van 6 mm of
12 mm biasband om stofranden.

De CV3550 wordt geleverd met
• Stoffen beschermhoes
• Accesoiredoos
• Pincet
• Reinigingsborsteltje
• Garennetje (5)
• Kloshouder (5)
• Inbusschroevendraaier
• Transparante voet
• Naaldensetje (130/705H) #90: 3 stuks
• Top-coversteekspreider
• Top-coversteekdraadgeleider
• Bevestigingsschroef (2)
• Klosmat (5)
• Voetpedaal
• Instructie-DVD
• Bedieningshandleiding

Bandzoom geleider
Voor het maken en bevestigen van afwerkband
(8 mm breed) in één handeling.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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De CV3440 wordt geleverd met

Ontwerp naar
hartelust!

