Victory

Simpel en comfortabel overlocken
Sinds tientallen jaren worden baby-lockproducten
wereldwijd gewaardeerd vanwege hun stevigheid en
gebruiksvriendelijkheid. Met talloze mogelijkheden zijn
de technische bijzonderheden al vanaf het eerste gebruik
een groot plezier voor zowel beginners als ervarenen. Want
het maakt niet uit of je met behulp van de fabrieksinstellingen
naait, of individuele aanpassingen maakt: over de naairesultaten zul je
enthousiast zijn, onafhankelijk van de stof en het garen.
De Victory overtuigt door zijn eenvoudige en
comfortabele bediening. Daarmee krijg je
prima overlockresultaten. Het door baby
lock zelf ontwikkelde Jet AirTM-Threading
System helpt bij het inrijgen van
de grijper. Geleid de draad in het

Heidi over de

Victory

grijperkanaal en druk op de hevel. De draden
worden met luchtdruk in de grijper geregen.
Met de Victory kun je ontspannen werken, want
je bespaart je het arbeidsintensief instellen van
de draadspanning. Het draad-toevoersysteem
(ATD) geeft altijd zoveel draad vrij als je voor een
bepaalde steek nodig hebt. Het resultaat zijn altijd
exacte naden en dat onafhankelijk van het type
garen en de stofkeuze.
Het maakt niet uit of je met jersey werkt
of randen van moeilijke stoffen wilt
afwerken, je krijgt altijd dezelfde
professionele naad.

:

‘Als overlock-nieuweling ben ik een beetje onzeker,
maar mijn bezorgdheid was nergens voor nodig.
Ik had nooit gedacht dat ik zo snel goede
resultaten zou krijgen.‘
Meer op www.babylock.de
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Technische gegevens

Jet-AirTM-Threading System
Snel en simpel inrijgen van de grijper –
hevel drukken en de lucht voert
de draden in de grijper

In 1993 door baby lock ontwikkeld

Machinetype
Aantal naalden
Aantal draden
Steken per minuut
Lengte steek
Steekbreedte
Differentieel transport
Inrijgsysteem

overlock
1 tot 2
4/3/2
1500
0,75 tot 4 mm
2 tot 9 mm
0,6 tot 2:1
aanwezig

Kinderlijk eenvoudig de draad
in de naalden rijgen

ersnel volledige
naden maken

Extra hoge voetlichting van 6 mm
voor meer comfort
bij de stofverwerking

Geoctrooieerd baby lock ATD-System

baby lock campus:
tips & trucjes voor je creatieve hobby ...
Onze handleidingen kun je gratis
downloaden.
www.babylock.de/campus

Perfecte verlichting van
het werkveld met leds

Voorbeelden van steken

2-Draads
overlock
Garenbesparende
afwerkingsnaad voor
randen

4 jaar garantie

2 jaar wettelijke garantie plus
2 jaar baby lock verlengde garantie

3-Draads
overlock
breed
Afwerkingsnaad
voor randen van
alle stoffen

2-Draads flatlock
breed
Rekbare naad
voor elastische
stoffen

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz

3-Draads
overlock
smal
Afwerkingsnaad
voor randen van
gangbare textiel

2-Draads flatlock
smal
Rekbare naad &
decoratie

Web:
www.babylock.de
E-Mail: info@babylock.de
Telefoon: 03722 / 40 82 200

Rolzoom
Randen
afzomen
van lichte tot
middelzware stoffen

Satijnsteek
Decoratieve
zoom
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4-Draads
overlock
Stevige
naad voor de
verwerking van
gangbare stoffen

