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Pfaff Coverlock 3.0

Het strakke, geavanceerde ontwerp is kenmerkend voor de nieuwe PFAFF® overlockmachines. De
oorsprong van deze machines ligt in de Duitse traditie. Een combinatie van uitstekende prestaties
en een moderne vormgeving. De grootste perfectie en een extra grote werkruimte wachten op uw
ideeën.
Multifunctioneel
Dun of dik, elastisch of geweven – een PFAFF® coverlockmachine heeft de juiste steek voor iedere
stof. Duurzame naden, perfect afgwerkte randen, professionele zomen en decoratieve effecten alles is mogelijk.
Snel
In één stap naait een PFAFF® coverlockmachine twee stukken stof aan elkaar, snijdt de stofrand af en werkt de
rand af - zo snel dat het een lust voor het oog is. De elektronische snelheidscontrole garandeert volledige
naaldkracht bij alle snelheden.
Precies
Iedere vezel van de stof wordt goed meegenomen om rafelen te voorkomen. Perfect gelijkmatige naden in iedere
stof, dankzij het differentieel transport. Geen uitgerekte of gerimpelde naden. Aanpasbare instellingen voor alle
soorten stoffen en technieken.
Wist u dat PFAFF® hoogwaardige coverlockmachines verkoopt aan de hobbynaaister, die de helft van de tijd stof
naaien, afsnijden en de naad afwerken? Maar dat is nog niet alles...

PROFESSIONALITEIT: Als u professionele naden wilt naaien en uw kleding net zo mooi wilt afwerken als
confectiekleding.
SNELHEID: Met een PFAFF® coverlockmachine naait en werkt u naden tweemaal zo snel af als met uw
normale naaimachine.
VEELZIJDIGHEID: PFAFF® coverlockmachines zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor geweven,
gebreide en veel andere soorten stof.
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AFWERKEN: van opengeperste naden en zomen zodat deze niet gaan rafelen.
DIFFERENTIEEL TRANSPORT: transporteert rekbare stoffen zonder dat deze uitrekken of plooien en maakt
een gladde naad in dunne stoffen die snel rimpelen.
ELASTISCH: een naad die met een coverlockmachine wordt gelocked is net zo elastisch als de stof die wordt
gebruikt.
DEKSTEEK: het afwerken en doorstikken geeft een veel elastischer steek dan wanneer u deze met uw
naaimachine naait.
VERSIEREN: van uw werkstukken, jasjes en andere kledingstukken met verschillende garens, draden en
linten in de grijpers. Er kunnen veel verschillende decoratieve technieken worden gebruikt om kledingstukken
te versieren voor een uiterst moderne en unieke garderobe.
RIMPELEN: van dunne en normale stoffen voor woonaccessoires, ruches of plooien in een rok gaat
gemakkelijk en gelijkmatig. Het gaat tweemaal zo snel en u kunt de plooien ook nog aanpassen!
En meer! U kunt optionele extra naaivoeten en decoratieve garens gebruiken. De speciale technieken zullen
u niet beperken. Na aankoop geven wij altijd gratis les en we verzorgen workshops.
Vendor Information
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