
3034D
LLoocckkmmaacchhiinnee

•• 33 ooff 44 ddrraaaaddss oovveerrlloocckkmmaacchhiinnee
•• EEeennvvoouuddiigg ddrraaaaddiinnrriijjggssyysstteeeemm
•• SSnneell eenn ssiimmppeell iinnrriijjggssyysstteeeemm 

vvoooorr ddee oonnddeerrggrriijjppeerr
•• DDiiffffeerreennttiieeeell ttrraannssppoorrtt
•• KKaanntt--eenn--kkllaarree rroollzzoooomm

Ideaal voor:

ZZoommeenn && bboooorrddeenn 
KKaanntt--eenn--kkllaarree
rroollzzoommeenn
DDeeccoorraattiieevvee eeffffeecctteenn



33003344DD

KKeennmmeerrkkeenn

OOppttiioonneellee aacccceessssooiirreess

Contact:

• 3 of 4 draads, snij- en overlocksteken

• Eenvoudig draadinrijgsysteem voor de ondergrijper

• Snel en simpel inrijgsysteem in 4 kleuren gecodeerd

• Perfecte overlocksteken op stoffen van allerlei aard en gewicht

• Steek breedte 5,0 - 7,0 mm

• Differentieel transport zorgt voor perfecte resultaten op vrijwel alle

soorten stof. Golvende of uitgerekte steken zijn verleden tijd

• Intrekbaar mes

• Vrije arm/aanschuiftafel

• Ingebouwd licht om naaigebied te verlichten

• Opvangbak voor het vangen van resten van stof en opslag van het

voetcontrolemechanisme wanneer de machine niet wordt gebruikt

• Bescherming voor draadverwarring en naaldplaatafsluiting voor een 

verbeterde naaikwaliteit

• Lichtgewicht, compacte machine met draaghendel

• Instelbare drukvoet

• Blinde steekvoet voor het eindigen en omzomen in één verrichting

• Kliksysteem persvoetjes

• Gereedschap set

• Ingebouwd asseccoirecompartiment

• Stofhoes

• Instructie DVD

SStteekkeenn sseelleeccttiiee

DDee BBrrootthheerr 33003344DD lloocckkmmaacchhiinnee nnaaaaiitt zzoommeenn,, kknniipptt oovveerrvvllooeeddiigg
mmaatteerriiaaaall eenn wweerrkktt rruuwwee rraannddeenn aaff,, aalllleemmaaaall iinn éééénn mmaakkkkeelliijjkkee
ssttaapp.. MMeett 33 ooff 44 ddrraaaaddss,, ssnniijj-- eenn oovveerrlloocckksstteekkeenn eenn eeeenn
eeeennvvoouuddiigg ddrraaaaddiinnrriijjggssyysstteeeemm.. MMeett ddee vvrriijjee aarrmm//aaaannsscchhuuiiffttaaffeell
hheeeefftt uu eeeenn vveerrwwiisssseellbbaaaarr nnaaaaiiooppppeerrvvllaakk vvoooorr eeeennvvoouuddiiggee
ccoonnttrroollee.. UU bbeessppaaaarrtt ttiijjdd eenn pprroodduucceeeerrtt pprrooffeessssiioonneellee
rreessuullttaatteenn ooookk wwaannnneeeerr uu mmoouuwweenn eenn mmaanncchheetttteenn oovveerrlloocckktt..

EEllaassttiieekkvvooeett -- verwerken van band

en elastiek in elastische stoffen

KKoooorrddvvooeett -- voor het bevestigen

van koord tussen 2 lagen stof

PPaarreellvvooeett -- voor het bevestigen

van parels aan de stof

RRiimmppeellvvooeett -- voor het rimpelen en

naaien tegelijk

4 draads locksteek 3 draads locksteek 5 mm 3 draads locksteek 2,8 mm Rolzoom

Blinde zoom Fijn plisseren Platte zoom Smalle zoom

Eenvoudig draadinrijgsysteem Druk controle

Eenvoudige bediening Bescherming voor draadverwarring

Opvangbak Ingebouwd
accessoirecompartiment

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Tel: 020 5451251  Fax: 020 6436495
E-mail: info@brother.nl  Internet: www.brother.nl
Website solutions center: http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk 
van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken 
van de betrokken bedrijven.
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