


Machine overzicht

Nr. Model CP3000P CP2000CPX

1
Dubbelzijdige

bovendeksteek
(6mm/3mm)

Ja Nee

2 Maximale snelheid 1,000 spm ←

3 Naaldinrijger Ja
(zelfde als AT2000D) Nee

4 Kogellager Ja Nee
5 Lamp LED X3 (ErP ) LED X1
6 Afmetingen(mm) B412ｘH335ｘD245 B412ｘH335ｘD243



1. Bovendeksteek (dubbelzijdig)             

6. Verbeterd zicht

2. Schakelaar voor fijne modus
3. Ingebouwde naaldinrijger
4. Kogellager
5. Einde naaien: mogelijkheid draadketting

7. Professioneel ontwerp voor intensief gebruik

Belangrijkste kenmerken



Belangrijkste kenmerken
1. Bovendeksteek (dubbelzijdig)

②Ingebouwde bovendeksteek geleider

①3 type bovendeksteken
*Drievoudige deksteek
*Smal 3mm (rechts)
*Breed 6mm  



Belangrijkste kenmerken

JANOME … Ingebouwde bovendeksteek geleider voor bovendeksteek
brother …  Spreider en draadgeleider moeten apart bevestigd worden

Voordeel van de Janome bovendeksteek functie
Eerste
op de 
markt!

JANOME

Ingebouwde geleider: 
kan gereed gezet of 
opgeborgen worden 

in een simpele 
beweging!



Draadspanning kan aangepast worden met 
de schakelaar voor de fijne modus.

Belangrijkste kenmerken

Fijne gebreide stof/Fijn Jersey↔ Normale stof
“FINE” modus is gemakkelijk voor fijne rekbare
stoffen. Verlaag de spanning op de draad.

2. Schakelaar voor fijne modus
Eerste
op de 
markt!



3. Ingebouwde naaldinrijger

Wisselen van naald posities. 

Hendel naaldinrijger

*Deze hendel in ingebouwd 
aan de linkerkant van de 
machine.

Belangrijkste kenmerken
Nieuw voor de 

JANOME 
bovendeksteek!



4. Gebruik van kogellager voor bovendeksteek

Belangrijkste kenmerken
Eerste
op de 
markt!

*Verlengde levensduur

Transportmechanisme Kogellager

*Een kogellager is toegevoegd aan de as bij het 
transportmechanisme om vibraties te reduceren.

Nieuw voor
onze

bovendeksteek!



5. Einde naaien: mogelijkheid draadketting

①Bovendeksteek

②Drievoudige deksteek
*Steeklengte: 4

*Andere steken: 
Vergelijkbaar met voorgaande Cover modellen

Belangrijkste kenmerken
Nieuw voor

onze
bovendeksteek!

Veel gemakkelijker dan de 
gebruikelijke methode!



Origineel JANOME idee!
Uitschuifbaar LED 

lampje is de enige op de 
markt!

① Helder licht
Uitschuifbaar naailampje + 2 ingebouwde LED lampjes

6. Verbeterd zicht

② Transparante voet
De tranparante voet die het zicht op het 
naaien verbeterd is een standaardaccessoire!

Belangrijkste kenmerken

Heldere verlichting

Goed zicht op het 
gebied rond de naald en 
de naairichting!



8. Professioneel ontwerp voor intensief gebruik

AirThread 2000D CM7P

Belangrijkste kenmerken

=Zelfde DNA als de andere modellen in de PROFESSIONAL serie=

CoverPro 3000P



De afmetingen van de CP3000P zijn vrijwel gelijk aan de 
CP2000CPX

CoverPro 2000CPX

B412 X H335 X D243mm
8.1kg

CoverPro 3000P

B412 X H335 X D245mm
8.6kg

Overige kenmerken



Vlak oppervlak of converteerbare vrije armGrote werkruimte (B143 x H100mm)

Overige kenmerken
Gebruiksvriendelijke kenmerken zijn overgenomen van de 
2000CPX.



Optionele accessoire
Nieuwe accessoire voor onze machines met 
bovendeksteek,.

“Bandgeleider en riemlus vouwer” (De naam kan veranderen)

Verschijnt
binnenkort

!
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