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Gewoon onmisbaar de CoverPro 2000CPX 

De Janome CoverPro heeft de juiste eigenschappen en kracht om de vele soorten 

naaiprojecten perfect met een professionele look af te werken.  

Professionals in de kledingindustrie werken de kleding nooit af op een “gewone” 

naaimachine. Als zij in een project een zoom maken, doen zij dat met een coversteek. 

U kunt nu met de Janome CoverPro 2000CPX dezelfde professionele resultaten behalen.  

Het geeft u de perfectie van een industriemachine maar met de eenvoudige bediening van een 

huishoudnaaimachine. 

Nog nooit was een Coversteek machine zo eenvoudig te bedienen.  

Het kleureninrijgsysteem  geeft de volgorde aan. 

De ondergrijper kan zelfs zonder pincet worden ingeregen door het ‘click-to-go” systeem. 

Met de CoverPro 2000CPX is ombouwen zoals bij een normale lockmachine niet meer nodig. 

Geweldig voor sportkleding. Fitness-, dans-, skate-, aerobic-, gym- en zwemkleding zijn 

ideale projecten om te maken met uw 2000CPX.  

Zelfs het toevoegen van elastiek aan uw project is kinderspel. Voor decoratieve effecten kunt 

u ook naaigaren of de verschillende siergarens gebruiken. 

Doe nog meer met uw 2000CPX en gebruik voor de diverse technieken een van de vele extra 

optionele accessoires. 

Overtuig uzelf en probeer hem uit bij de dealer. 

SPECIFICATIES: 

• 4 draads coversteekmachine 

• deksteek 6 mm breed / 3 nld 

• deksteek 6 mm breed / 2 nld 

• deksteek 3 mm breed / 2 nld 

• kettingsteek variabel / 1 nld 

• instelbare steeklengte van 1 mm tot 4 mm 

• instelbaar differentieel van 0.5 mm tot 2.25 mm 

• 1000 steken per minuut 

• “STS” Systeem (Seam Thightening System) 

• Automatische vrijgave van de draadspanning 

• Click-to-Go grijperinrijgsysteem 

• Instelbare persvoetdruk 

• Extra hoge lockvoethoogte 

• Vrije arm 

• Extra grote vrije ruimte rechts naast de naald(en) 143mm breed / 100mm hoog  

• EL naalden 

• Viervoudige telescopische draadgeleiding 

• Zachte hoes 

5 jaar GARANTIE 
(op alle mechanische onderdelen) 

 

 


