
Bovengrijper converter
Schakel eenvoudig over van  
3 naar 2-draads naaien. 
Duw de 2-/3-draadsomvormer 
naar links en klaar.

3-draads rolzoom
De rand van de stof wordt 
omgerold waarna de draad 
eromheen wordt genaaid.

4-draads overlock
Gebruik 2 naalden en  
4 draden om uw naaiwerk 
stevig vast te naaien.

3-draads smalle overlock
De stofrand wordt omgerold 
waarna een hele smalle lock-
naad kan worden genaaid.

3-draads overlock
Gebruik 1 naald en 3 draden 
om te voorkomen dat de 
stofrand gaat rafelen.

Volant van 3-draads rolzoom 
met diff. transport
Gebruik de 3-draads rolzoom 
en het differentieel transport 
op rekbare stoffen om een 
decoratieve schulprand te 
creëren.

2-draads overlock
Naai eenvoudig de stofrand 
met 2 draden om te  
voorkomen dat de stofrand 
gaat rafelen.

3-draads flatlock
Gebruik deze steek als accent 
op kleding, interieurartikelen 
en accessoires.

Nieuwe innovatieve overlock om uw creativiteit te vergroten
Verleg uw grenzen en ontdek alle mogelijkheden van deze MO-2500

Maak naaien nog leuker

MO-2500
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Optioneel

Transparante aanschuiftafelTransparante naaivoet

Maakt zomen, 
snijden en  

afwerken accuraat 
en gemakkelijk

Hoogwaardige 
overlock  

met Juki Smart 
Technologie



Snel en eenvoudig inrijgen

Beide grijpers worden een

voudig ingeblazen met één 

druk op de “Air Control” knop.

Met de automatische naald

inrijger wordt de naald in 3 

eenvoudige stappen ingeregen.

Micro-lift

Bij gebruik van de microlift is het mogelijk om 

de naaivoet tot 2,5 mm te liften voor het naaien 

van delicate of elastische stoffen en strakke 

zomen en naden.

Kniehevel
Met de meegeleverde kniehevel  

kan de naaivoet tot 6 mm omhoog 

en/of omlaag worden gebracht.

Snij-afvalbakje

Het meegeleverde snijafvalbakje  

vangt de afgesneden naaistoffen  

efficiënt op, zodat u een opgeruimd en 

overzichtelijke werkruimte behoudt.

Moeiteloos draad inrijgen met 
de kracht van lucht!

Nieuw

TWA (Tweak Width Adjustment) 

Het gepatenteerde TWA mechanisme zorgt  

ervoor dat overhangende draden of  

omkrullende stof tijdens het afwerken een

voudig gecorrigeerd kunnen worden.

Overige mogelijkheden:

• Instelbare persvoetdruk

•  Mogelijkheid tot uitschakelen van  

het bovenmes

•  Veiligheidsfunctie die bediening  

verhindert wanneer de naaivoet  

omhoog staat of als de voorklep  

open is.

•  Draadafsnijmes voor eenvoudig 

draadsnijden.

Korte naaivoet

Door de korte afstand tussen 

de naald en het mes en de 

meegeleverde korte naaivoet 

gaat het naaien van scherpe 

rondingen heel soepel en  

kunnen prachtige afgewerkte 

naden worden gemaakt. 

Nieuw

MO-2500
Afmetingen 350(B) x310(D) x 340(H)mm
Gewicht (alleen machine) 10,0 kg
Voorzien van voetpedaal, kniehevel en zachte hoes.

Eenvoudig rolzomen
De draadspanning die geschikt is voor het  
rolzomen kan eenvoudig worden ingesteld door de 
rolzoom draadspanningshevel omhoog te zetten 
en de snijbreedte afstelknop in te stellen op 2.5 tot 
3.5 zodat de machine rolzomen kan uitvoeren.

Magnetische naaldhouder
De handige naaldhouder zowel aan de linkerkant 
als aan de rechterkant bovenop de machine is zeer 
geschikt om tijdelijk naalden te bewaren bv. bij het 
omschakelen van 2-naalds naar 1-naalds locken, of 
bij het verwisselen van de naalden.

Scharnierende transportvoet
De scharnierende transportvoet beweegt 
soepel op en neer wanneer over  
meerdere lagen stof wordt genaaid en 
voorkomt dat steken op dat deel overslaan. 
Gebruik de scharnierende transportvoet 
voor het naaien van kragen, schouders, 
broeken en manchetten.

Multifunctionele voet
De standaard naaivoet is uitgerust met een gleuf voor het 
invoeren van een bandje. U kunt de band tegelijkertijd mee 
naaien ter versteviging.

Nieuw
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