
HZL-57E

31 gevarieerde steken
+ 1 knoopsgat

* Extra voortransporteur 
* Horizontale roterende grijper 
* Steekbreedte knop

AUTOMATISCHE 
NAALDINRIJGER

Eenvoudig de naald bedraden 
met de automatische naaldin-
rijger. Zonder uw ogen in te 
spannen kunt u vrijwel meteen 
met naaien beginnen.

WITTE 
LED-VERLICHTING

Voor een veilige en perfecte 
verlichting van de naaiomge-
ving. De LED-lamp wordt niet 
warm, zelfs niet na langdurig 
gebruik.

VERSTELBARE 
PERSVOETDRUK

Afhankelijk van de stof kan 
de persvoetdruk naar wens 
worden aangepast voor betere 
naairesultaten.

VRIJE ARM EN
ACCESSOIREBAKJE

Verwijder de aanschuiftafel om 
de vrije arm te kunnen gebruiken. 
De accessoires kunnen bewaard 
worden in de aanschuiftafel.

OPTIONELE
ACCESSOIRES

a. Decoratieve voet b. Overlockvoet c. Rolzoomvoet d. Koordopnaaivoet
e. Blindzoomvoet f. Quiltvoet g. Rechtstikvoet h. Rimpelvoet 
i. Boventransportvoet j. Tweelingnaald
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MEEGELEVERDE
ACCESSOIRES

A. Standaard naaivoet B. Ritsvoet C. Knoopsgatenvoet 
D. Knoopaanzetvoet E. L-vormige schroevendraaier F. Garen-
pen viltje G. Tornmes/borsteltje H. 3 Spoelen I. Quiltgeleider 
J. Garenklos tegenhouder K. Extra garenpen L. Naaldenset
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VERZINKBARE 
TRANSPORTEUR

Eenvoudig uit de vrije hand 
quilten of snel en gemakkelijk 
een knoop aannaaien. 

*Afgebeelde quiltvoet is een 
optionele accessoire.

AUTOMATISCH 1-FASE 
KNOOPSGAT

Plaats de knoop achter in de 
knoopsgatvoet en u maakt 
eenvoudig het  knoopsgat op de 
juiste lengte.

+
Naaisnelheid: Max. 750 tpm

Steeklengte: Max. 4 mm
Steekbreedte: Max. 7 mm

Naaivoethoogte: 2 Staps max. 9 mm
 Naald: HAx1

Afmetingen: 410 (L) x 177 (B) x 308 (H) mm
Gewicht (alleen machine): 7,1 kg

WIST U DAT?
Meer dan 40% van alle

kledingstukken wereldwijd 

vervaardigd wordt op een 

JUKI machine!
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JUKI machine!

Handige naaitips & tricks - www.denijverenaaimachine.nlIndustriële perfectie bij u thuis - www.juki.eu

WIST U DAT?
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Uitstekende prestaties
en eenvoudige bediening


