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De 1600P-DBX (rechts afgebeeld) maakt gebruik van naalden met het DB-systeem. De 1600P-QC 

(links afgebeeld) gebruikt gewone naalden, systeem 130/705H en biedt onder andere een 

draadinsteker, een verlengtafel en persvoetbeveiliging. Beide machines beschikken over een 

ingebouwde draadafsnijder van het industriële type. Zijn maximale naaisnelheid is 1600 steken 

per minuut (26.66 steken/sec): het snelste in zijn categorie. Met een heel goed regelbare snelheid 

via de voetpedaal en snelheidsregelaar, een professioneel voorspanningssysteem, 

programmeerbare naaldstopfunctie, voorbeeldige stabiliteit en onafhankelijk werkende 

spoelmotor is alles aan deze machine gericht op naaiwerk van de hoogste kwaliteit aan een 

professionele snelheid. De 1600P-serie van Janome geeft u semi-industriële prestaties, 

topkwaliteit en gegarandeerde betrouwbaarheid. Met het stille geluid en de soepele werking, die 

zo typisch zijn voor Janome. 

Een extra grote aanschuiftafel wordt meegeleverd (versie –QC). De instelbare kniehevel om de 

persvoet omhoog te laten gaan is uw derde hand, u heeft doorlopend beide handen beschikbaar 

voor het verplaatsen en draaien van uw naaiwerk (versie –QC en –DBX). De regelbare 

persvoetdruk (max. 5 kg.) zorgt ervoor dat alle stoffen perfect verwerkt kunnen worden. 

Kenmerken / eigenschappen: 
 Aparte spoelmotor om spoelen te vullen tijdens het naaien, 

 DB-naalden (industrienaalden, -DBX) of 130/705H-naalden (huishoudnaalden, -QC), 

 Naaisnelheid: 60-1600 steken per minuut, 

 Automatische, industriële draadafsnijder, 

 Dwars staande, industriële roterende grijper, 

 Extra sterke doorstikkracht, ongeacht de snelheid, dankzij de elektronisch gestuurde motor, 

 Extra grote doorvoerruimte rechts van de naald (225 mm B x 140 mm H), 

 Dubbele verlichting (dit voorkomt schaduw op het werkgebied en vermoeide ogen), 

 Geen oliegaatjes op het werkoppervlak, 

 Kogelgelagerd op de hoofdassen: betrouwbaar, stabiel en stil, ook aan hoge snelheden, 

 Zeer degelijk intern frame, 

 Zwaar in te stellen persvoetdruk: tot 5 kg, zichtbare instelling van de persvoetdruk, 

 Voorspanning voorkomt kringelende draden aan hoge snelheden, 

 Inrijgschema afgedrukt op voorkant machine voor naaien, 

 Inrijgschema afgedrukt op bovenkant machine voor spoelen, 

 Instelbare kniehevel voor persvoetlifting, extra hoge persvoethoogte, voor een makkelijke 

plaatsing van dikke stof, 

 Naaldstop boven of onder met geheugen, 

 Persvoetbeveiliging (kan niet naaien met de persvoet omhoog) (-QC), 

 Meegeleverde verlengtafel (-QC), 

 Draadinsteker om makkelijk de bovendraad door het oog van de naald te krijgen (-QC). 

 Nog stiller geluid (-QC). 


