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naaimachines, lockmachines en accessoires 2019-2020

VEEL VAN DE INDUSTRIËLE TECHNIEKEN WORDEN TOEGEPAST IN
DE JUKI NAAI- EN LOCKMACHINES - SINDS 1938

1938
INDUSTRIËLE PERFECTIE GEWOON BIJ U THUIS

Wist u dat... Juki al in 1938 is opgericht en sinds 1945

Registreer uw aankoop via www.juki.eu

Juki de grootste producent van industriële naai- en lock
machines is? De helft van alle kledingstukken en auto

Meer zekerheid met de 2+3 jaar GARANTIE van JUKI

motive stoffering wereldwijd wordt vervaardigd op een

Welke machine u ook kiest, wij hopen dat u heel lang

Juki machine. Door de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen

plezier zult hebben van uw machine.

aan het naaiwerk staat Juki garant voor een afwerking van
de hoogste kwaliteit. Daarom is Juki één van de grootste

Kwaliteit staat bij ons hoog aangeschreven en daarom

leveranciers voor modemerken als bijvoorbeeld Lacoste,

bieden wij u nu de mogelijkheid om uw garantie uit te

Zara en Chanel en topmerken in de automotive

breiden door uw machine te registreren.

industrie! Veel van de industriële technieken worden
toegepast in de Juki naai- en lockmachines bij u thuis!
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JUKI IS SINDS 1945 DE GROOTSTE
PRODUCENT VAN INDUSTRIËLE NAAI- EN
LOCKMACHINES VAN DE WERELD
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Complete en compacte naaimachine
Afhankelijk van de stof kan
de persvoetdruk naar wens
worden aangepast voor betere
naairesultaten.

Eenvoudige steekkeuze door
bijbehorende letter te kiezen.
Eenvoudig de naald bedraden
met de automatische naald
inrijger. Zonder uw ogen in te
spannen kunt u vrijwel meteen
met naaien beginnen.

HZL-53E

Handige retour stikknop om snel
achteruit te kunnen naaien.

HZL-E serie, uitstekende prestaties en eenvoudige bediening

HZL-53E

HZL-57E

Meer zekerheid met
de 2+3 JAAR GARANTIE
mogelijkheid van JUKI
Persoonlijke service is voor ons vanzelf
sprekend. Daarom bieden wij u boven
op onze 2 jaar standaard fabrieks
garantie nog eens 3 jaar extra garantie
op al onze naai- en lockmachines

Plaats de knoop achter
in de knoopsgatvoet
en u maakt eenvoudig
het knoopsgat op de
juiste lengte met de
automatische 1-fase
knoopsgat.

Voor een veilige en
perfecte verlichting
van de naaiomgeving.
De LED-lamp wordt
niet warm, zelfs niet na
langdurig gebruik.

Eenvoudig uit de
vrije hand naaien of
quilten. Snel en gemakkelijk een knoop
aannaaien met de
verzinkbare transporteur. *Afgebeelde
quiltvoet is een
optionele accessoire.

Verwijder de aanschuiftafel om de
vrije arm te kunnen
gebruiken. De
accessoires kunnen
bewaard worden in de
aanschuiftafel.
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TIJDENS HET NAAIEN VAN DUNNE OF DIKKE STOFFEN, KUNT U DE PERSVOETDRUK
AANPASSEN VOOR EEN BETER TRANSPORT VAN UW STOF.

HZL-H serie, complete naaimachines met slimme bediening

HZL-60H

De kleur van de start/
stop knop geeft de
status aan. GROEN:
Klaar om te naaien
of tijdens het naaien.
ROOD: Niet klaar om
te naaien. ORANJE:
Spoelopwindstand.

HZL-80H

Versterkte afwerksteken naaien aan
het begin en aan het
einde van de naad. Er
zijn twee verschillende
types afwerksteken:
retoursteken en versterkte steken.

De automatische
naaldinrijger rijgt
eenvoudig de draad
door de naald en stelt
u in staat om snel
met naaien te kunnen
beginnen.

HZL-H serie naait
automatische
knoopsgaten op de
grootte van uw knoop.

Druk op de naaldstand -positie knop
om de naaldpositie te
wijzigen. U kunt ook
de naaldstoppositie
wijzigen of een halve
steek naaien.

Steken- referentiekaart, verborgen in
de HZL-80H. Handig
om snel uw steek te
kunnen kiezen.
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Automatische naaldinrijger en draadknipper

Automatische draadknipper.
Bespaar tijd door met één druk op
de knop uw boven- of onderdraad
af te knippen. Alleen HZL-G220

Eenvoudig uw draad inrijgen met
de automatische naaldinrijger
zodat u snel met uw naaiwerk
kunt beginnen.

HZL-G220

Het krachtige industriële rechthoekig transportsysteem (BOX
Feed) maakt door de vlakke
horizontale beweging, langer contact met de stof en zorgt voor een
nauwkeurige transportwerking.

HZL-G serie, complete en computergestuurde naaimachines

HZL-G120

Bij BOX Feed beweegt
de transporteur in
rechte lijnen en geeft
daardoor een
uitstekende steek
kwaliteit bij lichte en
zware materialen.

HZL-G220

Prettiger en veiliger
naaien dankzij de
super heldere
LED-verlichting, daarbij is deze zuiniger en
geeft geen warmte af.

Dankzij de krachtige
stalen transporteur
en verbeterde naaivoetconstructie, kunt
u probleemloos denim
naaien en zomen.

Voor iedere knoop
een knoopsgat.
HZL-G serie naait
8 automatische
knoopsgaten op de
grootte van uw knoop.

HZL-G serie quilt-aanschuiftafel
optioneel leverbaar
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MEER ZICHT OP UW NAAIWERK EN MET DE EXTRA
GROTE QUILT- AANSCHUIFTAFEL CREËERT U EENVOUDIG NOG
MEER WERKRUIMTE VOOR EXTRA GROTE NAAIPROJECTEN.

HZL-DX serie, geniet van zelf genaaide meesterwerken

HZL-DX3

HZL-DX5

112mm
203mm

m

1m

33

55

3m

m

(Alleen DX5 & DX7).
Door de zweeffunctie
ontstaat er een minimale afstand tussen de
naaivoet en de stof.
Ideaal als u meerdere
lagen stof wilt naaien.
Geen verschuiving van
lagen meer en dus
rimpelvrije stoffen en
gelijke naainaden.

Instelbare steekplaat
voor rechtstikken. De
naaldspleet kan omgezet
worden naar een naaldgat, zodat de ruimte
rondom de naaldinslag
kleiner is zodat
lichte stoffen niet in de
steekplaat geduwd
kunnen worden.

Extra voetpedaal
functies toekennen als;
naaldstand, draadknipper, retoursteken of
voor enkelsteek naaien,
aan de “hielbediening”
van het meegeleverde
voetpedaal.

Naaivoet heffunctie
Stop met naaien en de
naald stopt in de laagste
positie, de naaivoet komt
omhoog zodat de stof
vrijkomt. De naaivoet
komt omlaag wanneer u
weer verder naait (alleen
DX5 & DX7).

HZL-DX serie quilt-aanschuiftafel
optioneel leverbaar
(standaard bij DX7)
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HZL-DX7 wordt standaard
geleverd met een quilt- aanschuiftafel
voor een extra grote werkruimte

Bij BOX Feed beweegt
de transporteur in
rechte lijnen en geeft
daardoor een uitstekende steekkwaliteit
bij lichte en zware
materialen.
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Naaien uit de vrije
hand Met rechtsteek
en gespecialiseerde
zigzag steek. Pas eenvoudig de naaivoethoogte aan om uw
naaiwerk makkelijker
over de steekplaat
door te voeren.

Met behulp van de
meegeleverde
kniehevel kan de
naaivoet tot 12 mm
omhoog en/of omlaag
worden gebracht
(DX3 optioneel
leverbaar).

Regelbare persvoetdruk De persvoetdruk
kan worden aangepast
voor een beter naai
resultaat naar gelang
het materiaal dat
wordt genaaid.

Prettiger en veiliger
naaien dankzij de
super heldere
LED-lampen.
LED-verlichting is
zuiniger en geeft geen
warmte af. DX7 heeft
extra LED-verlichting
onder de arm.

Automatische draadknipper Bespaar tijd
door met één druk op
de knop of voetpedaal
uw boven- en onderdraad af te knippen.

Verschillen HZL-DX serie
HZL-DX3

HZL-DX5

HZL-DX7

155

185

287

Lettertypen

3

3

4

Zweeffunctie

-

4

4

Draai-/heffunctie

-

4

4

Automatisch naaivoet omhoog

-

4

4

Kantachtig gevormde steken

-

4

4

Quiltsteken met willekeurige
steekbreedte

-

-

4

Steeklengte/breedte regeling

Druktoetsen

Druktoetsen

Draaiknoppen

LED-verlichting

Naaigebied

Naaigebied

Naaigebied + onder de arm

6

7

7

Quilt-aanschuiftafel

optie

optie

4

Kniehevel

optie

4

4

Harde kap

4

4

4

DVD

-

4

4

Zigzagvoet
Ritsvoet
Handmatig knoopsgatvoet
Knoopsgatenvoet
Overlockvoet
Blindzoomvoet

Zigzagvoet
Ritsvoet
Handmatig knoopsgatvoet
Knoopsgatenvoet
Overlockvoet
Blindzoomvoet
Boventransportvoet
Patchworknaaivoet
Quiltvoet
Quiltgeleider

Zigzagvoet
Ritsvoet
Handmatig knoopsgatvoet
Knoopsgatenvoet
Overlockvoet
Blindzoomvoet
Boventransportvoet
Patchworknaaivoet
Quiltvoet
Quiltgeleider
Gladde naaivoet
Randafwerkvoet
Open teen naaivoet
Gaatjesponser

Steken

Aantal extra functies voetpedaal

Standaard meegeleverde
naaivoeten

Longarm naaimachine
Kleuren Touchscreen
Intuïtief de instellingen en naaiomstandigheden aanpassen en
controleren. Het kiezen van een
specifieke steek of patroon is nu
nog eenvoudiger geworden.
Ingebouwde LED verlichting
Ook onder de arm.

Grote naairuimte
Extra grote (304 mm) werkruimte
waarvan het werkgebied zelfs kan
worden uitgebreid (570 mm) met
de meegeleverde aanschuiftafel.

HZL-NX7

Bezoek Juki.eu voor meer informatie!

HZL-NX7 naaimachine met verbluffende naairesultaten
BOX Feed transportsysteem
Het krachtige industriële rechthoekig
transportsysteem (BOX Feed) maakt door
de vlakke horizontale beweging, langer
contact met de stof en zorgt voor een
nauwkeurige transportwerking.

120mm
304mm

343m

m

Juki Smart Feed
De boventransporteur
voorkomt onevenredig
stoftransport en zorgt
in combinatie met het
Box Feed transport
voor een nauwkeurige
steek.

Optimale draad
spanning Kies
een patroon en de
draadspanning wordt
automatisch ingesteld.
Zelfs bij het naaien van
de fijnste stoffen, naait
u de mooiste naden
zonder dat de naad
krimpt.

Elektronisch bedienbare transporteur
Breng de transporteur
omhoog en omlaag
vanaf het touchscreen.
Wanneer de naaivoet
omhoog wordt
gebracht, wordt de
transporteur omlaag
gebracht.

570mm

Spoeldraadteller
De steeklengte en
het aantal genaaide
steken bepaalt hoeveel
spoeldraad er is. Bij
minder dan 20% draad
op de spoel kleurt de
teller rood en wordt
u gewaarschuwd met
een geluidssignaal.

Naaivoet heffunctie
en slimme zweeffunctie. Stop met de
naald in de laagste
positie en de naaivoet
komt omhoog, zodat
uw stof kan draaien. De
slimme zweef-functie
zorgt voor rimpelvrije
stoffen en strakke
zomen en naden.

Voetpedaal met onafhankelijke schakelaar
met maar liefst 7
extra functies, zoals
bijvoorbeeld: naaldstand, draadknipper,
retoursteken of een
enkele steek naaien.
Zowel rechts als links
in te stellen.
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DEZE SEMI-INDUSTRIËLE RECHTSTEEK MACHINE IS SPECIAAL
ONTWIKKELD VOOR KLEERMAKERS, QUILTERS EN GORDIJNATELIERS

TL-2200QVP mini met industriële
naaimachine techniek
Ook leverbaar met stevige naaitafel en los onderstel.
Door het in hoogte verstelbare tafelblad met een
afmeting van 1060 x 550 mm, heeft u een betere
toegang tot de kniehevel en wordt de naaitafel uw
complete naaiwerkruimte. Optioneel is ook een transparante quilttafel verkrijgbaar.

150mm
215mm

335mm

590mm

Draadspanning aanpassen 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.

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

Zware materialen
naaien Dankzij de verticale roterende grijper
heeft u een nauwkeurig
stoftransport en perfecte
steekvorming, ook bij het
naaien van zeer zwaar
materiaal, quilten of
meerdere lagen stof.

Naaivoetdruk
aanpassen De
naaivoetdruk kunt
u aanpassen aan de
stof met de stelknop
bovenop de machine.
De naaivoetdruk is
eenvoudig af te lezen
op de drukschaal.

Maximale controle
over de snelheid
Eenvoudige bediening
van de naaisnelheid
van 200 tot 1500 tpm
met de snelheids
regelaar. U heeft hiermee totale controle.

De voorspanning
zorgt voor een gelijkmatige draadtoevoer
waarbij de draad niet
kringelt, ongeacht de
dikte van de draad.
Het voorkomt ook het
trillen van de draad
op hoge snelheid voor
een perfect verfijnde
draadspanning.
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HZL-DX3

HZL-DX5

HZL-DX7

HZL-NX7

40

197

180

180

155

185

287

351

1

1

1

3

3

4

4

7

7

7

16

16

16

20

4

4

4

4

Lettertypen
1-fase knoopsgaten

1

1

3

Knoopsgatopening instelbaar
Maximale steeklengte (mm)

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

Maximale steekbreedte (mm)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

160

160

160

160

205

205

205

205

205

304

Geheugen

4

4

4

4

4

4

4

Motiefeinde

4

4

4

4

4

4

4

Spiegelfunctie

4

4

4

4

4

Werkruimte rechts van de naald (mm)

Boxfeed
Naaldinrijger

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Snelheidsregelaar

4

4

4

4

4

4

4

4

Start/stop bediening (naaien zonder voetpedaal)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Zweeffunctie

4

4

4

Draai-/heffunctie

4

4

4

Automatisch naaivoet omhoog

4

4

4

4

4

4

4

4

Snelheid start/retoursteek aanpasbaar

Tweelingnaaldstand

4

215

4

Afhechtfunctie

4

6

4

Draadknipfunctie

Verstelbare persvoetdruk

TL-2200QVP
mini

HZL-G220

31

HZL-G120

HZL-57E

20

HZL-80H

HZL-53E

Gevarieerde steken

HZL-60H

Naaimachine
vergelijkingstabel

4

Quilten met willekeurige steekbreedte
Steekplaat omschakelbaar voor rechtstikken

4

4

4

4

Aantal extra functies voetpedaal

6

7

7

7

4

4

1

Naaimachine accessoires
HZL-53E

HZL-57E

HZL-60H

HZL-80H

H

H

H

H

Harde/Stoffen kap

4

4

4

4

Zigzagvoet

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

H

H

H

H

H

H

4

4

4 Meegeleverd H Optioneel leverbaar

NAAIVOETENSET 8

NAAIVOETENSET 15

Aanschuiftafel
Kniehevel

Ritsvoet

4

Blinde ritsvoet
Overlockvoet

4

4

Blindzoomvoet

4

4

H

H

4

4

Knoopsgatenvoet

4

4

4

4

Boventransportvoet

H

H

H

H

H

H

H

H

Gladde teflonnaaivoet

4

Compensatievoet
Decoratieve voet / knoopsgatvoet handmatig

H

H

4

4

Extra garenpen

4

4

4

4

Rechtstikvoet

4

4

H

H

H

H

Knoopaanzetvoet

4

4

4

4

4

4

4

H

H

H

H

4

H

H

H

H

Rimpelvoet

4

H

H

H

H

Rollenvoet

4

H

H

H

H

Patchworkvoet

4

H

H

H

H

Rolzoomvoet

4

H

H

H

H

H

H

H

H

4

4

4

4

H

H

Koordopnaaivoet
Quiltvoet

4

Rolzoomvoet voor zigzag
Biaisbandvoet
Koord- en borduurvoet
Applicatievoet

4

4

Parelbandvoet
Naaivoet met geleider
Open teen naaivoet
Randafwerkvoet
Paspelvoet
Quiltgeleider
Gaatjesponser
Vergrootglas
Grote conenhouder
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op
dunne stoffen (inclusief extra transporteur voor NX7)
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op
dikke stoffen

4

4

Naaimachine accessoires
4 Meegeleverd H Optioneel leverbaar
Aanschuiftafel

HZL-G120

HZL-G220

HZL-DX3

HZL-DX5

HZL-DX7

HZL-NX7

H

H

H

H

4

4

4

H

4

4

4

4
4

Kniehevel
Harde/Stoffen kap

4

4

4

4

4

4

Zigzagvoet

4

4

4

4

4

4

TL-2200QVP mini

Ritsvoet

4

4

4

4

4

4

4

Blinde ritsvoet

H

H

H

H

H

H

H

Overlockvoet

4

4

4

4

4

4

Blindzoomvoet

4

4

4

4

4

4

Knoopsgatenvoet

4

4

4

4

4

4

Boventransportvoet

H

H

H

4

4

4

Gladde teflonnaaivoet

H

H

H

H

4

H

4

4

4

4

4

H

Compensatievoet
Decoratieve voet / knoopsgatvoet handmatig

4
4

Extra garenpen

H

H

4

4

4

4

4

Rechtstikvoet

H

H

H

H

H

4

4

4

Knoopaanzetvoet

H

H

H

H

H

Koordopnaaivoet

H

H

H

H

H

H

Quiltvoet

H

H

H

H

4

4

Rimpelvoet

H

H

H

H

H

H

Rollenvoet

H

H

H

H

H

H

Patchworkvoet

H

H

H

H

4

4

Rolzoomvoet

H

H

H

H

H

4

Rolzoomvoet voor zigzag

H

H

H

H

H

H

Biaisbandvoet

H

H

H

H

H

H

Koord- en borduurvoet

H

H

H

H

H

H
4

Applicatievoet

H

H

H

H

H

Parelbandvoet

H

H

H

H

H

H

Naaivoet met geleider

H

H

H

H

H

H

Open teen naaivoet

H

H

H

H

4

4

Randafwerkvoet

H

H

H

H

4

H

Quiltgeleider

H

H

H

4

4

4

Gaatjesponser

H

H

Paspelvoet

H

4

4

H

H

4

H

Vergrootglas

H

H

H

H

Grote conenhouder

H

H

H

4

4

4

4

Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op
dunne stoffen (inclusief extra transporteur voor NX7)
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op
dikke stoffen

4

Uitgebreide zoomtechnieken en siersteken

De steeklengteknop exact
instellen tussen 1 en 4 mm.
Differentieel transport
Perfecte naad en rolzoom afwerking.
Zelfs wanneer u dunne stoffen naait.
Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).

•A
 utomatische ondergrijper
draadinrijger (MO-654DE)
• Veiligheidsschakelaar
(MO-654DE)

MO-654DE

MO-600 serie,
maakt zomen, snijden
en afwerken accuraat
MO-644D
en gemakkelijk

Inrijgen met kleurcode Ieder inrijgpad
is voorzien van een
kleurcode en profes
sionele draadspanning,
dus inrijgen doet u in
een oogwenk.

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

De precisie aandrijving
van het robuuste
messysteem verzekert
u regelmatige zoom
randen zowel van
dunne als van zware
stoffen.

MO-654DE

Naaibreedte
indicatie Niet meer
schatten maar precies
uw zoommaten
bepalen tijdens het
naaien.

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.
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Een breed scala aan verschillende steekpatronen
Aanpasbare persvoetdruk
Hoewel voor de meeste stoffen
geschikt, kan de persvoetdruk
voor dikkere of dunnere stoffen
worden aangepast voor betere
naairesultaten.

Automatische rolzoom Snel rolzoom creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen
hevel. Het is niet nodig om de
steekplaat of voet te verwisselen.

•B
 ovengrijper converter
(om 2-draads te locken)
• Automatische onder
grijper draadinrijger

MO-114D

M0-114D, perfecte overlocktechniek
maakt prachtige afgewerkte zomen

MO-114D

Met een breed scala aan verschillende streekpatronen, kunt u
zowel stretch als gebreide stoffen met gemak naaien.

Pas de steeklengte
aan door eenvoudig
de steeklengteknop
van de machine te
verdraaien tussen 1 en
4 mm.

Inrijgen met kleurcode. Ieder inrijgpad
is voorzien van een
kleurcode en overzichtelijke schuifknoppen,
dus inrijgen doet u in
een oogwenk.

Met de steekbreedte
knop kunt u snel en
precies de steekbreedte aanpassen
voor de perfecte
afwerking van randen
en rolzomen.

Differentieel
transport voor de
perfecte naad en
rolzoom afwerking.
Zelfs wanneer u dunne
stoffen naait.
Eenvoudig in te stellen
(0,7 - 2,0 ratio).

Automatische ondergrijper draadinrijger
Leg uw draad in
de sleuf en druk de
ondergrijper draad
inrijger terug.
Eenvoudig inrijgen om
snel te kunnen naaien.
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Prachtige zomen met gevarieerde afwerking
Inrijgen met kleurcode. Ieder
inrijgpad is voorzien van een
kleurcode en overzichtelijke schuifknoppen, dus inrijgen doet u in een
oogwenk.

Automatisch rolzoom. Snel
rolzoom creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen
hevel. Het is niet nodig om de
steekplaat of voet te verwisselen.

• Led verlichting
• Snij-afvalbakje
•B
 ovengrijper converter
om 2-draads te locken
(optioneel voor MO-204D)
• Blindzoomvoet
•A
 utomatische onder
grijper draadinrijger
(MO-214D)

MO-214D

M0-200 serie,
perfecte overlocktechniek
maakt prachtige
MO-204D
afgewerkte zomen

MO-214D

Met een breed scala aan verschillende
streekpatronen, kunt u zowel stretch als
gebreide stoffen met gemak naaien

MO-204D
Pas de steeklengte
aan door eenvoudig
de steeklengteknop
van de machine te
verdraaien tussen 1 en
4 mm.

Differentieel
transport voor de
perfecte naad en rolzoom afwerking. Zelfs
wanneer u dunne
stoffen naait. Een
voudig in te stellen
(0,7 - 2,0 ratio).

MO-214D
Inrijgen met kleurcode Ieder inrijgpad
is voorzien van een
kleurcode en overzichtelijke schuifknoppen,
dus inrijgen doet u in
een oogwenk.

Met de steekbreedte
knop kunt u snel en
precies de steekbreedte aanpassen
voor de perfecte
afwerking van randen
en rolzomen.

Differentieel
transport voor de
perfecte naad en rolzoom afwerking. Zelfs
wanneer u dunne
stoffen naait. Een
voudig in te stellen
(0,7 - 2,0 ratio).

Automatische rolzoom Snel rolzoom
creëren met de ingebouwde en met één
vinger te bedienen
hevel. Het is niet nodig
om de steekplaat of
voet te verwisselen.
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Een breed scala aan siersteken en een perfecte zoomtechniek

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

Robuust en verstelbaar messysteem.
De precisie aandrijving van
het messysteem verzekert u regel
matige zoomranden zowel van dunne
als van zware stoffen.

• Snij-afvalbakje
•B
 ovengrijper converter
• Naaldinrijger

MO-734DE

Onze overlock machines kunnen
vrijwel alle soorten stof aan, zowel
ultra lichtgewicht als zeer zware
Snij-afvalbakje Houdt uw werkruimte overzichtelijk
met meegeleverde snij-afvalbakje.
Naaldinrijger Snel en eenvoudig de naalden inrijgen
zonder uw ogen te vermoeien.

Rijg uw machine heel
eenvoudig en snel
in. Leg de draad in
de sleuf en druk de
automatische ondergrijper draadinrijger
terug op zijn plaats.

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

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

Automatische
naaldinrijger Snel en
gemakkelijk de draad
inrijgen zodat u snel
met uw naaiwerk kunt
beginnen.

Universele
naai- 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.
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Moeiteloos draad inrijgen met de kracht van lucht!
Overige handige eigenschappen!
• Mogelijkheid om bovenmes uit te zetten
• Beveiliging: Machine zal niet gaan naaien
als de voorklep is geopend, of wanneer
de naaivoet omhoog staat
• Draadafsnijmes voor eenvoudig
draadsnijden
• Instelbare naaivoetdruk en afsnijbreedte

Eenvoudige aanwijzingen voor het
instellen van 15 verschillende steken in
één oogopslag. De instellingen hoeven
niet meer in de handleiding opgezocht
te worden. Lees de instellingen eenvoudig
af van het informatie LCD scherm.
Alleen MO-2000QVP.

De afstand tussen de naald en het
mes is 9.95 mm (bij conventionele
modellen is dit 15.5 mm), zo naait
u perfecte scherpe bochten.

MO-2000QVP

Verstelbaar differentieel transport.
Zelfs bij elastische stoffen zoals breisels
en georgette, naait u fraai afgewerkte
naaiwerken door het verstelbare
differentieel transport. U kunt het transport ook aanpassen tijdens het naaien.

Moeiteloos draad inrijgen
met de kracht van lucht!
Snel en eenvoudig de naald
inrijgen! Met de automatische
naaldinrijger wordt de naald in
3 eenvoudige stappen ingeregen.

MO-2000QVP

MO-1000

Met één druk op de ‘Air Control’ knop worden beide
grijperdraden door zowel de boven- als ondergrijper geblazen.

1
Voer de draad in
(1 - 2 cm).

2

3

Druk op de knop
“Air-Control”.

Klaar! De draad
is ingeregen.

Ruime inrijgopeningen (Ø 1 mm.) en een ruime met lucht ingeblazen
draadgeleiding buissysteem voor een optimale draaddoorvoer.

Door een hogere
werkruimte van 72.4
mm, kunt makkelijker
grotere naaiwerken
naaien en door de
LED-verlichting wordt
deze optimaal verlicht.

Bovengrijper
converter 2-/3draadsomvormer
Schakel eenvoudig
over van 3 naar
2-draads naaien.
Duw de 2-/3-draadsomvormer naar links
en klaar.

Snij-afvalbakje
vangt de afgesneden
naaistoffen efficiënt
op, zodat u een
opgeruimd en overzichtelijke werkruimte
behoudt. Wordt standaard meegeleverd bij
de accessoires.
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Gespecialiseerd in coversteken en kettingsteek
Aanpasbare persvoetdruk
Hoewel voor de meeste stoffen
geschikt, kan de persvoetdruk
voor dikkere of dunnere stoffen
worden aangepast voor betere
naairesultaten.

De persvoethevel kan de naaivoet tot 8 mm omhoog brengen.
De voorkant van de naaivoet kan
omhoog veren zodat u de stof
gemakkelijk kunt doorvoeren.
Drukt u de persvoethevel nog
verder door dan komt de naaivoet zelfs tot maximaal 10 mm
omhoog. Dit is handig bij het
naaien van dikkere of meerlaagse
stoffen, bijvoorbeeld wanneer u
linten meenaait.

De gevarieerde steken
inspireren en geven
uw naaiwerk een
professionele afwerking
•
•
•
•

 -draads coversteek
4
3-draads coversteek breed
3-draads coversteek smal
kettingsteek

Inclusief zoomgeleider

MCS-1800

Net als de professionals in de kledingindustrie,
kunt u nu ook uw naaiwerk perfect afwerken met
gespecialiseerde steken
Coversteek
De coversteek is ideaal voor
toepassingen zoals een
voudige zomen, manchetten,
en halslijnen. Vanwege de
rekbaarheid van de steken is
de coverlock ook ideaal voor

4-draads
coversteek

3-draads brede
coversteek

3-draads smalle
coversteek

elastische stoffen.

Bij de kettingsteek
vormt de onderdraad
een ketting aan de
niet zichtbare kant
van de stof, die bij rek
extra sterk is.

Differentieel
transport aanpassen
om prachtige zomen
te naaien, zelfs met
elastische stoffen
zoals gebreide stoffen
en georgette.

Eenvoudig de
grijper inrijgen: druk
op de knop en de grijper komt omlaag.

De zoomlijnen op
de coversteekplaat
helpen u een juiste
afstand te behouden.

De naaivoet kan
worden gebruikt
als een geleider die
zowel aan de linkerals de rechterkant
evenveel druk geeft.
Wordt standaard
meegeleverd.

De draadafsnijder
aan de achterkant
van de machine helpt
u bij het verwijderen
van de stof nadat u
de naaivoet omhoog
heeft gebracht aan
het einde van de
naad.
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Set
8

Set
6

Set
3

1. E
 lastiekvoet
Om elastiek aan stoffen te bevestigen

4

4

4

2. K
 oordvoet
Om koord te bevestigen aan de rand van de stof

4

3. B
 lindzoomvoet
Voor het maken van blinde zomen

4

4. Rimpel-/plooivoet
Voor het plooien en naaien met
het differentieel transport

4

5. P
 aspelvoet
Voor het naaien van paspels

4

6. P
 arelbandvoet (recht)
Om parels en/of pailletten te bevestigen
met de overlock steek

4

7. Universele geleidevoet
Voor het maken van blinde zomen, flatlocks en
biezen

4

8. P
 arelbandvoet (gebogen)
Voor het bevestigen van parels en/of pailletten
aan een stof die rond loopt

4

4 Meegeleverd

4

4

4

4

4

4

4

4

Ingebouwde rolzoom

4

4

4

4

4

4

4

4

(Onder)grijperinrijger

4

4

4

4

4

4

Standaard 2-draads converter

4

4

4

4

4

4

MCS-1800

MO-2000QVP

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
Differentieel transport

4

Veiligheidsschakelaar
4

4

3-/4-draads locken

Ingebouwde draadspanningen
4

MO-1000

Naaldinrijger

MO-734DE

MO-214D

4 Meegeleverd
H Optioneel leverbaar

MO-204D

Geleverd inclusief viertalige handleiding.

MO-114D

Let op! De lockvoeten voor de MO-1000 en
MO-2000QVP (blaasfunctie) zijn niet uitwisselbaar met de
lockvoeten van alle overige Juki lockmachines.

MO-654DE

Lockmachines vergelijkingstabel
MO-644D

Optionele lockvoeten

4
4

4
Luchtinblaassysteem
2-/3-naalds coverstitch

4

Kettingsteek

4

4

Persvoetdruk

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Steeklengte (mm)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Maximale steekbreedte (mm)

6

6

6

6

6

7

9

9

5

H

4

4

4

4

4

H

4

4

H

H

H

4

4
Snij- afvalbakje
Blindzoomvoet

H

H

Bandapparaat

H

Biaisband geleider

H

Zoomgeleider

4

Juki Specials: longarm + borduurmachine

Meer info?
Kijk op
www.juki.eu

Borduurmachine

Quiltmachine tafel

Quiltmachine frame
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Over JUKI©

Hulp bij uw naaiwerk

JUKI© biedt een compleet assortiment essentiële naaibenodigdheden

Uiteraard kunt u bij uw JUKI dealer: “tips en tricks” inwinnen om uw

met industriële perfectie voor de beginnende en gevorderde naaister.

naaivaardigheden te vergroten. Geregeld organiseren onze JUKI dealers

Standaard heeft u dan ook 2 jaar volledige garantie en na registratie van

workshops of cursussen. Standaard worden onze producten geleverd

uw JUKI machine krijgt u 3 jaar extra garantie.

met een duidelijke en geïllustreerde handleiding, zodat u optimaal
gebruik kunt maken van uw aankoop.

Naaimachine-vakhandel
Onze JUKI© dealers zijn ruim vertegenwoordigd in de Benelux en op

Heeft u vragen?

internet. Heeft uw machine technische problemen of heeft u vragen over

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden of over de bediening van

de werking en mogelijkheden van onze producten, dan is er altijd wel een

een machine? Kijk dan op onze website: www.juki.eu of op onze

vakhandelaar bij u in de buurt die u in een persoonlijk gesprek kunt

Facebookpagina: www.facebook.com/juki.eu

adviseren om een passende oplossing te vinden.

ECOLOGISCH VERANTWOORDEN PRODUCTEN
VOLGENS DE JUKI ECO PRODUCTS RICHTLIJNEN.
96% zuiniger dankzij de LED-verlichting, 13% lichter
in gewicht in verhouding met soortgelijke producten.

Alle producten zijn exclusief verkrijgbaar bij deelnemende JUKI© dealers. Druk- zetfouten voorbehouden. Copyright © EFKU b.v. All Rights Reserved.

Een creatieve naaiwereld met industriële perfectie

