
TL-98P

DRAADSPANNING  
AANPASSEN

De machine is voorzien van een 
bovenspanning met een schaal 
die u in staat stelt de spanning 
aan te passen aan de draad en 
de stof die u gebruikt. 

DRAADKNIPFUNCTIE  
OP HET VOETPEDAAL

Naaihandelingen als: naaien, 
stoppen, draad afknippen, 
enz., kan gemakkelijk met de 
voetpedaal geregeld worden.

AUTOMATISCHE  
DRAADKNIPFUNCTIE 

De machine is voorzien van een 
automatische draadafsnijder 
die tegelijkertijd de boven- en 
onderdraad afsnijdt als u op de 
knop drukt. Dit draadafsnijme-
chanisme is ontleend aan de 
industriële machines van Juki en 
werkt altijd.

ZWARE MATERIALEN 
NAAIEN

Dankzij de verticale roterende 
grijper heeft u een nauwkeurig 
stoftransport en perfecte steek-
vorming, ook bij het naaien van 
zeer zwaar materiaal, quilten of 
meerdere lagen stof.

INGEREGELDE 
NAALDSTOP

Stopt u met naaien, dan stopt 
de machine met de naald bene-
den. Met de naaldpositieknop 
beweegt u de naald naar boven 
of naar beneden. Houdt u de 
knop ingedrukt, dan naait de 
machine langzaam steek voor 
steek door.

EENVOUDIG SPOEL 
VERWISSELEN

Een nieuw ontworpen spoelhuls 
en een grote spoelhuls omge-
ving maakt het makkelijker de 
spoel te wisselen. Ook als de 
verlengtafel in gebruik is, zorgt 
de klapplaat ervoor dat u direct 
bij de spoelhuls kunt.

AUTOMATISCHE 
NAALDINRIJGER

De automatische naaldinrijger 
rijgt uw draad door de naald 
zonder uw ogen te vermoeien 
en u kunt meteen met naaien 
beginnen.

MEEGELEVERDE 
KNIEHEVEL

De naaivoet kan tot 12 mm 
omhoog en omlaag gebracht 
worden met behulp van de 
kniehevel.

EENVOUDIG  
DE DRAAD INRIJGEN

De machine is snel en 
eenvoudig in te rijgen door de 
accurate draadgeleiders en de 
draadhevel met gleuf.

NAAIVOETDRUK 
AANPASSEN

De naaivoetdruk kunt u 
aanpassen aan de stof met de 
stelknop bovenop de machine. 
De naaivoetdruk is eenvoudig af 
te lezen op de drukschaal.

Ideaal voor kleermakers, 
quilters en gordijnateliers.

* Semi-industriële rechtsteek machine
* Automatische draadafsnijder
* Verticale vol roterende grijper
* Extra grote werkruimte
* Steeklengte max. 6 mm 
* Inclusief naaivoetenset, beschermhoes,  
 kniehevel en verlengtafel

Meegeleverde 
naaivoeten...

1/5 Inch Quiltvoet 1/4 Inch Quiltvoet CompensatievoetRolzoomvoet Ritsvoet
Boven- 

transportvoet

Perfection

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

STEVIGE NAAITAFEL
Deze stevige naaitafel is speciaal ontworpen  

voor de TL-98P en kan worden geleverd met een  
los onderstel. Door het in hoogte verstelbare  
tafelblad heeft u een betere toegang tot de  
kniehevel en wordt de naaitafel uw complete  

naaiwerkruimte. Bovendien heeft u dankzij de  
geïntegreerde kabelpoort geen last meer van  

stroomkabels in de buurt van uw naaiwerk.

NIEUW!
OPTIONEEL LEVERBAAR

150 mm

215 mm

277 mm

590 mm

Specificaties:
Naaisnelheid: Max. 1500 tpm

Steeklengte: Max. 6 mm
Naaivoethoogte: 2 Staps max. 12 mm

Naald: HAx1
Afmetingen: 452 (L) x 219 (B) x 350 (H) mm

Gewicht (alleen machine): 11,5 kg

Industriële 
naaimachine 

techniek


