Air, Flow, Go!

In één beweging de
draad inrijgen met lucht

Ingebouwde draadinrijger

Gemakkelijk toegankelijk

Geïntegreerde
knoppen

JANOME AirThread 2000D PROFESSIONAL - combineert gebruikersgemak met de gespecialiseerde functies van
een geavanceerde lockmachine. Onze gemakkelijkste lockmachine ooit! Met één beweging van de hendel
blaast de lucht de draden door de grijpers. Angst voor lockmachines behoort hierdoor tot het verleden.
Met de nieuwe Janome AirThread 2000D PROFESSIONAL lockmachine is gewoonweg alles eenvoudig!
Nieuw Inrijgsysteem
Het nieuwe draad aanvoer systeem met palrad mechanisme
zorgt voor een stabiel/evenwichtig lucht-inrijgsysteem. Leg de
draad in de opening van het inrijgsysteem en met een enkele
beweging zal de lucht de draad door de grijpers blazen.

Ingebouwde draadinrijger
Het is eenvoudig om de draden door de opening van de naalden
te rijgen en bovendien tijdbesparend, simpelweg door de
draadinrijghevel om te schuiven naar R (rechternaald) of naar L
(linkernaald). Klaar om te starten met locken in één oogwenk.

Gemakkelijk toegankelijk
Geen noodzaak om de zijkap te openen, de knoppen zitten
gezamenlijk op één plaats! Pas de snijbreedte eenvoudig aan om
er zeker van te zijn dat de steken correct op de rand van de stof
vallen, zelfs bij rondingen of de stof nu dik is of dun.
Het bovenmes kan eenvoudig gedeactiveerd worden voor het
naaien van decoratieve stiksels.

Geïntegreerde draaiknoppen
Met de slim geïntegreerde steeklengte en differentieel transport
draaiknoppen is het gemakkelijk om aanpassingen te maken
voor de perfecte instelling voor je stof, zowel voor het naaien
van rekbare als geweven stoffen. Experimenteer met het
maken van plooien en decoratieve rimpelranden.

Betrouwbaar, stevig en stabiel
De Janome AirThread 2000D PROFESSIONAL is een
betrouwbare en robuuste lockmachine. De hoofdas
is uitgerust met twee kogellagers die zorgen voor
minder wrijving zodat de machine zelfs op hoge
snelheid krachtig en stabiel functioneert.

Garantie
5 jaar Janome garantie
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Optionele accessoires:
• Blindzoomvoet
• Koordvoet A & B
• Parelvoet met geleider
• Paspelvoet 1/8 & 3/16
• Rimpelvoet
• Rimpelvoetgeleider
• Elastikvoetgeleider
• Stofgeleider

Standaard accessoires
Inclusief:
• Extra bovenmes
• Groot afvalbakje
• Accessoirebox
• Stofhoes
• Grijper-inrijger
dikkere draden

Instelbare persvoetdruk regelaar

Machine afmeting (mm)

W347mm × H299mm × D284mm
(inclusief handwiel)

Machine gewicht (kg)

7.9kg

Machine type

Flatbed

Aantal garenpennen

4

Handvat

Geïntegreerd in de achterzijde

Maximum snelheid

1300 steken per minuut

Voorspanning ondergrijper

Type naalden

Standaard ballpoint
Organ HAx1-SP#11/14

Aantal naalden

1 en/of 2 naalden

Aantal draden

2/3/4 draads locksteken

Instelbare steeklengte (mm)

1.0 - 5.0

Het is eenvoudig om de spanning van de
onderste grijper aan te passen met deze
handig geplaatste schuifregelaar.
STD - bij het inrijgen en het standaard locken
van de meeste stoffen.
TIGHT – voor het naaien van rolzomen en
plooien.

Standaard steeklengte (mm)

3

Differentieel transport

0.5 - 2.0

Transporteur

8 segmenten

Bovenmes ruimte

9.5

Snijbreedte

5.5-7.5 met de linkernaald /3.3-5.3 als
de linkernaald niet wordt gebruikt

Persvoetdrukregelaar

Draaiknop (5 niveaus)

Naaivoetbevestiging

Klik-aan naaivoeten

Naaivoethoogte (mm)

5.5

Draadspanning

Manueel

Voorspanning

Slide-in

Draadinrijger

Built-in

Inrijgsysteem bovengrijper

“One push” lucht-inrijgsysteem

Inrijgsysteem ondergrijper

“One push” lucht-inrijgsysteem

Licht

Wit LED (1 plaats)

Beveiliging

Frontpaneel / zijpaneel / naaivoethendel

Ingebouwde converter

Ja

Pedaal

Triac (geen warmte)

Instructie DVD

Inclusief

Voor een soepele doorvoer van de stof en een
perfect glad resultaat. Draai de regelaar voor
normaal naaien op “N”. Gebruik één van de vijf
instelmogelijkheden voor het transporteren
van zowel zware als lichte stoffen.

Grijper keuzeschakelaar
Plaats eenvoudig de draad in de opening en
zet de schakelaar naar de grijper waar u de
draad doorheen wilt rijgen. Schakelaar naar
rechts voor het inrijgen van de ondergrijper,
naar links voor het inrijgen van de
bovengrijper.

Nieuwe standaard lockvoet
De nieuwe standaard lockvoet heeft een
gladde vlakke onderzijde met speciaal
ontworpen inkepingen. Dit ondersteunt het
naaien op dikke stoffen, meerdere lagen en
oneven oppervlakken.
Samen met de achtdelige transporteur kunt u
verbazingwekkende resultaten behalen, zelfs
op de lichtste stoffen.

Brede werkplek

248m

m

118mm

Houdt uw werk vlak om de beste afwerking te
bereiken. Het brede vlakke werkoppervlak van
de AirThread 2000D PROFESSIONAL is perfect
voor grotere projecten. Het grote afvalbakje
vangt alle reststoffen en draden op en houdt
zo uw werkplek netjes opgeruimd.
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