
3034DWT

• 3 nebo 4 nitný overlock
• Rychloupínací systém patek
• Diferenciální podávání
• 8 druhů stehů včetně rolovaného lemování
• Jasné LED osvětlení šicí plochy
• V základní výbavě jsou 4 patky, stolek

a přihrádka na odřezky

Brother 3034DWT
Overlock
Perfektní doplněk pro Vaše šití
s profesionálním výsledkem



Tvorte s lehkostí

dokonalá díla!
Stručný přehled funkcí

Model 3034DWT je navržen pro dokončování okrajů a lemů
široké škály tkanin a vytváření dekorativních stehů. Na stroji
jsou barevně značené dráhy pro snadné navlékání nití.
Unikátní systém pro rychlé navlékání chapače. Jednoduše
odejměte přídavný stolek, abyste získali volné rameno, což
usnadňuje šít obtížně přístupná místa, jako jsou nohavice,
rukávy, manžety a dětské oblečení.

Dosáhněte profesionálních
výsledků s úsporou času

• 3 nebo 4 nitný overlock, sešije,
obšije a ořezává v jednom kroku

• Šije klasickými jehlami 130/705H,
nepotřebujete žádné speciální jehly

• Systém rychlého navlékání chapače
• Barevné značení drah nití
• Perfektní overlockové stehy pro
všechny druhy a tloušťky tkanin

• Šířka stehu 5,0 - 7,0 mm
• Diferenciální podávání pro dokonalý
šev prakticky jakéhokoliv typu
tkaniny, eliminuje zvlněný nebo
napnutý vzhled stehů na tkaninách

• Zasunovací nůž pro nastavitelné
vypnutí ořezu

• Volné rameno pro šití obtížně
dostupných míst

• Celokovové tělo stroje
• Silný ořezový nůž

• Rozšiřující stolek pro velké projekty
• Jasné LED světlo
• Přihrádka na odřezky pro zachycení
zbytků a skladování pedálu

• Ochrana před kroucením nití
a upravená stehová deska pro lepší
kvalitu stehu

• Lehký, kompaktní stroj s držadlem
pro přenášení

• Nastavení přítlaku přítlačné patky
• Patka na slepý steh pro začištění
a lemování v jedné operaci

• Regulace přítlaku patky
• Sada nářadí
• Vestavěný úložný prostor
na příslušenství

• Měkký kryt proti prachu
• Instruktážní DVD
• Záruky 3 roky

Kompletní katalog příslušenství najdete na www.brother-sici-stroje.cz

Brother Sewing Machines Europe GmbH
www.brother-sici-stroje.cz

Prodejce:

Přehled stehů

4 nitný overlockový steh 3 nitný overlockový steh 2,8 mm3 nitný overlockový steh 5 mm

Patka na slepý steh
Pro lemování se skrytými švy

Paspulková patka
Všití paspulky - kedru mezi dvě vrstvy látky.

Řasící patka
Pro řasení a obnitkování v jedné operaci.

Patka pro našívání perel
Pro našívání perel a flitrů k látce.

Patka na všívání gumy
Všívá gumu a zároveň zapravuje obnitkováním.

Rolované lemování

Úzké lemování Sámky šití s patkou pro slepý steh Plochý steh s patkou pro slepý steh

Jasné LED osvětleníBarevně značené
dráhy nití

Rozšiřující stolek

Výsuvný stolek pro šití
s volným ramenem

Přihrádka na odřezkyRegulace napětí

Dokoupitelné příslušenství


