4234D Overlockmachine
Zomen naaien en het teveel aan stof
wegsnijden in één gemakkelijke stap.
Ideale decoratieve steken en kant-en-klare
rolzomen.

• 2-, 3- of 4-draads overlockmachine
• Gemakkelijk draadinrijgsysteem via
eenvoudig inrijgsysteem
• Snelle en gemakkelijke draadinvoer,
draadinrijgsysteem voor ondergrijper
• Differentieel transport
• Kant-en-klare rolzoom

4234D Overlockmachine

Gemakkelijke
4-kleurendraadinrijggeleider

Drukcontrole

Automatische draadinvoer
in de naald

• Naald inrijger

Steeklengte

Werkvlakverlichting met led

Ingebouwd
accessoirecompartiment

• Verbeterde 4-kleuren-inrijggeleider voor
gemakkelijkere draadinvoer

Stekenselectie

Kenmerken in een
oogopslag
• 2, 3 of 4-draads, snijden en overlocksteken
naaien
• F.A.S.T. (Fast and Simple Threading) snel en
simpel inrijgsysteem voor de ondergrijper

• Metalen garenboom

• Perfecte overlocksteken op stoffen van allerlei
aard en gewicht
• Steekbreedte 5,0 - 7,0 mm

• Differentieel transport voor perfecte resultaten op
nagenoeg alle soorten stof. Voorkomt golvend of
uitgerekt uitzicht van de steken in de stoffen
• Intrekbaar mes

• Vrije arm steunblad

4-draads overlock

3-draads overlock smal

3-draads overlock breed

Surjet à plat 2 fils

Vlakke 3-draads locksteek

Fijne fi guurnaad

Blinde zoom

Rolzoom

Smalle zoom

• Helderdere werkzone dankzij energiebesparende
led-lamp
• Opvangbak voor het opvangen van afgesneden
stof en opslag van het voetcontrolemechanisme
wanneer de machine niet wordt gebruikt
• Bescherming tegen draadverwarring en twee
breedten naaivingers garanderen de beste
naaikwaliteit
• Compacte lichtgewichtmachine met
draaghandvat

Optionele accessoires

• Persvoet met instelbare druk

• Blinde naaivoet voor het afwerken en omzomen
in één handeling
• Aandrukvoet met klikbevestiging

Bandvoet (elastische voet)

Koordvoet

Parel- en lovervoet

Rimpelvoet

• Gereedschapsset

• Ingebouwd accessoirecompartiment
• Stofhoes

• Instructie-dvd

Brede tafel

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

Uw Brother dealer:

@brothersewingcraft

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2020.09. #ZLL4234DNL

De Brother 4234D naait perfecte rolzomen en creëert verbazende
decoratieve effecten. Met een 2-, 3- of 4-draads overlockmachine
hebt u perfecte controle, bespaart u waardevolle tijd en verkrijgt u
superieure resultaten.

