
Exclusieve SEWING ADVISOR™
Selecteer het stoftype en de 
naaitechniek en de Exclusieve
SEWING ADVISOR™ functie stelt 
onmiddellijk alles voor u in. 

Exclusieve jubileumset
Met vijf BONUS naaivoeten: 
Applicatievoet; Kantstikvoet met 
geleider in het midden; Blinde 
ritsvoet; Patchworkvoet 6 mm en 
de Transparante passepoilvoet.

Ingebouwde steken en 
naailettertypes
Kies uit 160 steken tot 7mm 
breed en 3 ingebouwde 
naailettertypes voor eindeloos 
veel creatieve mogelijkheden.  

WIJ VIEREN 150 JAAR

Tribute   ™ 150C
naaimachine
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Wij vieren 150 jaar HUSQVARNA® VIKING® met de limited edition TRIBUTE™ 150C computernaaimachine. 
De TRIBUTE™ 150C heeft een moderne kleurstelling, een prachtig jubileumlogo en wordt - zolang de  

voorraad strekt - geleverd inclusief jubileumset met 5 BONUS naaivoeten. Topfuncties zoals de exclusieve 
SEWING ADVISOR™, perfect uitgebalanceerde knoopsgaten, een grafisch display en meer dan 160 steken en 

drie lettertypes maken van deze machine de perfecte manier om 150 jaar superieure techniek en 
geavanceerde technologie te herdenken.



Start/Stop toets
Naai zonder voetpedaal en een  
gelijkmatige snelheid. Druk op 
Start/Stop om te starten en te 
stoppen met naaien. Perfect voor 
het naaien van lange rijen steken 
en voor het maken van knoops-
gaten of als u een lichamelijke 
beperking heeft.

• Automatisch ophalen van de 
bovendraad

• Ingebouwde draadinsteker
• LED-verlichting
• Opslaan in “mijn steken”
• Horizontaal spiegelen
• Rechtstreeks spoelen vanaf de 

naald

• Gewicht: 7.9kg 
• Afmetingen:

Lengte: 445mm 
Breedte: 300mm 
Hoogte: 215mm

Grafisch display
Alle informatie die u nodig heeft 
om te naaien wordt weergegeven. 
Bekijk de steek en eventuele 
aanpassingen op ware grootte 
voordat u gaat naaien. 

Perfect uitgebalanceerde 
knoopsgaten
De exclusieve sensor-knoopsgat-
voet naait iedere keer automatisch 
perfecte knoopsgaten in één stap! 
Naait beide zijden van het 
knoopsgat in dezelfde richting
voor gelijkmatig uitgebalanceerde 
knoopsgaten. 

Ontworpen & ontwikkeld 
in Zweden
Het merk HUSQVARNA® VIKING® 
ontwerpt en produceert al meer dan 150 
jaar naaimachines van superieure 
kwaliteit en de modernste technologie.

Groot naaioppervlak
Naai met gemak grote quilts, 
woonaccessoires en kleding met 
de bijna 200 mm grote ruimte 
rechts van de naald.

Naaldstop boven/onder
Voor eenvoudig draaien,applica-
ties aanbrengen enz. Druk op 
Naaldstop boven/onder of druk 
op het voetpedaal om de naald 
omhoog of omlaag te zetten.

Overige functies

TOP EIGENSCHAPPEN vervolg

 Uw HUSQVARNA® VIKING® dealer:Ga langs bij uw HUSQVARNA® VIKING® dealer en vraag 
om een demonstratie van deze jubileumnaaimachine 
boordevol gebruiksvriendelijke functies en een breed 
scala aan creatieve mogelijkheden!

VIKING, TRIBUTE en EXCLUSIVE SEWING ADVISOR zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA en het “H” kroonsymbool zijn handelsmerken van Husqvarna AB en worden gebruikt onder licentie. ©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 
All rights reserved. 
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