
•   3 of 4 draads snij- en overlocksteken 

• Eenvoudig draadinrijgsysteem

• Inrijgsysteem voor ondergrijper

• Differentieel transport

• Kant-en-klare rolzoom

3034D Lockmachine

3034D Lockmachine
Ideaal voor:

• Zomen
• Rolzomen
• Decoratieve effecten



3034D Lockmachine

Eigenschappen:
• 3 of 4 draads snij- en overlock-

steken
• Eenvoudig draadinrijgsysteem voor 

boven- en onderdraad
• Snel en simpel inrijgsysteem in 4 

kleuren gecodeerd
• Perfecte overlocksteken op stoffen 

van allerlei aard en gewicht
• Steek breedte 5,0 - 7,0 mm
• Differentieel transport zorgt voor 

perfecte resultaten op vrijwel 
allesoorten stof. Golvende of 
uitgerekte steken zijn verleden tijd

• Intrekbaar mes
• Vrije arm/aanschuiftafel
• Ingebouwd licht om naaigebied te 

verlichten

• Opvangbak voor het vangen van 
resten van stof en opslag van het-
voetcontrolemechanisme wanneer 
de machine niet wordt gebruikt

• Bescherming voor draadverwarring 
en naaldplaatafsluiting voor een 
verbeterde naaikwaliteit

• Lichtgewicht, compacte machine 
met draaghendel

• Instelbare drukvoet
• Blinde steekvoet voor het eindigen 

en omzomen in één verrichting
• Kliksysteem persvoetjes
• Gereedschap set
• Ingebouwd asseccoirecompartiment
• Stofhoes
• Instructie DVD

Eenvoudig 
draadinrijgsysteem

Druk controle Eenvoudige bediening

Bescherming voor 
draadverwarring

Opvangbak Ingebouwd asseccoire-
compartiment

Steken selectie

Optionele accessoires

4 draads locksteek 3 draads locksteek 5 mm 3 draads locksteek 2,8 mm Rolzoom

Blinde zoom Fijn plisseren Platte zoom Enger Saumstich

Elastiekvoet - verwerken van banden 
elastiek in elastische stoffen.

Koordvoet - voor het bevestigenvan
koord tussen 2 lagen stof.

Parelvoet - voor het bevestigenvan
parels aan de stof.

Rimpelvoet - voor het rimpelen
ennaaien tegelijk

De Brother 3034D lockmachine naait zomen, knipt 
overtollig textiel en overlockt ruwe randen, allemaal 
met een simpele stap. Met 3 of 4 draads snij- en 
overlocksteken en eenvoudig draadinrijgsysteem voor 

boven en onder. De vrije arm en aanschuiftafel zorgen voor een verstelbaar naaioppervlak. Waardoor 
controle tijdens het maken van manchetten en mouwen bewaard blijft. U bespaard tijd en leverd
proffesioneel werk af.

Meer informatie bij uw verkoper of op www.brothersewing.eu

Contact:
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu


