
3034DWT

• Overlocksteken met 3 of 4 draden
• Eenvoudig te volgen ‘lay-in’ inrijgschema
• Differentieel transport 
• Direct uitvoerbare rolzoom
• Heldere LED-verlichting voor het naaien
• Inclusief afvalopvangbakje en verlengtafel

3034DWT
Overlock
De perfecte aanvulling op elke naaimachine 
voor een professionele afwerking



Kenmerken in één oogopslag

  Voor de perfecte  
   naadafwerking!

De 3034DWT is ontworpen om de randen en de zomen van 
diverse stoffen af te werken en decoratieve randen te maken.  
Voorzien van een eenvoudig te volgen 'lay-in' inrijgschema met 
kleuraanduidingen en snel inrijgsysteem van de ondergrijper.  
Met de vrije arm kunt u de moeilijk bereikbare stukken verwerken, 
zoals mouwen, manchetten en kinderkleding.

Professionele resultaten  
in de helft van de tijd

• 3 of 4 draden, afsnijden en naaien 
van overlocksteken

• Maakt gebruik van standaardnaalden 
voor naaimachines

• Inrijgsysteem voor de ondergrijper
• Volg de 4 kleuren als inrijgschema
• Perfecte overlocksteken voor iedere 

willekeurige stofsoort
• Steekbreedte 5,0 - 7,0 mm
• Differentieel transport zorgt voor  

perfecte naden op vrijwel alle 
stofsoorten; voorkomt golvende  
of uitgerekte naden.

• Intrekbaar mes voor instelbaar  
afsnijden (aan/uit)

• Vrije arm door verwijderbaar vlakbed
• Verlengtafel voor ondersteuning  

van grotere projecten

• Heldere LED-verlichting 
• Afvalopvangbakje voor het opvangen 

van restjes stof en opslag van  
het voetpedaal 

• Bescherming tegen draadverwarring 
en naaldplaatafsluiting voor een 
hogere naaikwaliteit

• Lichte, compacte machine  
met handvat

• Instelbare persvoetdruk
• Blindzoomvoet voor het afwerken  

en omzomen in één bewerking
• Snel te plaatsen naaivoeten  

met klik-systeem
• Gereedschapsset
• Ingebouwd accessoires opbergbakje
• Stoffen beschermhoes
• Instructie-DVD
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Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Contact:

Stekenselectie

4-draads overlocksteek 3-draads overlocksteek 2,8 mm3-draads overlocksteek 5 mm

Blinde zoom met blindzoomvoet

Pipingvoet/Koordvoet
Voor het bevestigen van koord (piping)  
tussen twee lagen stof.

Rimpelvoet
Voor het rimpelen en naaien in één bewerking.

Parel- en paillettenvoet
Voor het bevestigen van parels en pailletten.

Elastiekvoet
Voor het bevestigen van bandjes en elastiek  
in rekbare stoffen.

Rolzoom

Smalle rolzoom Fijn plisseren met blindzoomvoet Deksteek met blindzoomvoet

Heldere  
LED-verlichting 

Inrijgschema met  
4 kleuren

Verlengtafel

Vrije arm / vlakbed 
verwisselbaar  
naaioppervlak

AfvalopvangbakjeGemakkelijk  
toegankelijke  
bedieningen

Optionele accessoires

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

www.brothersewing.eu


