
VERITAS Amelia - Onbegrensde naaimogelijkheden met 90 verschillende steken

Met 90 verschillende steken biedt VERITAS Amelia u onbegrensde 
naaimogelijkheden.

De computergestuurde naaimachine Amelia beschikt over 90 ste-
ken, waaronder nutsteken, siersteken, quiltsteken, locksteken en di-
verse soorten knoopsgaten. Alle steken zijn voorgeprogrammeerd 
in de optimale steekbreedte en -lengte en de draadspanning past 
zich automatisch aan, zodat de steken netjes en gelijkmatig wor-
den. Met deze naaimachine wordt naaien een fluitje van een cent, 
dankzij de automatische inrijger, de automatische afhechtknop en 
de volautomatische draadsnijder, waarmee de boven- en onder-
draad met één druk op de knop worden afgeknipt.

Eenvoudig en professioneel

Uw naaiwerk krijgt een professionele uitstraling dankzij de keus 
uit 90 steken, waaronder quiltsteken, stretchsteken, siersteken en 
locksteken. De draadspanning past zich automatisch aan, waardoor 
de steken altijd netjes blijven en naden niet gaan trekken of rim-
pelen.

Van top tot teen ingesteld op creativiteit

VERITAS Amelia is bijzonder veelzijdig, of het nu gaat om het bordu-
ren van tafellinnen, het netjes afwerken van zomen of het in elkaar 
zetten van unieke zelfmaakmode. Het LED-lampje geeft helder en 
constant licht, zodat u altijd goed zicht heeft op het naaiwerk, ook 
wanneer het buiten donker wordt.

Doet al het werk en geeft plezier

VERITAS Amelia beschikt over bijzonder handige functies die u veel 
werk en tijd kunnen besparen. Zo beschikt deze naaimachine over 
een automatische stopfunctie waarmee gaatjes en slijtageplekken 
in een handomdraai kunnen worden hersteld. Andere tijdbesparende 
functies zijn de automatische draadsnijder en inrijger. En die tijd kunt 
u natuurlijk weer besteden aan het naaien zelf.

Met een druk op de knop

Het verwisselen van de persvoet is bij VERITAS Amelia een peulen-
schil. De meegeleverde voetjes zijn met één handeling te monteren, 
zonder dat er extra gereedschap aan te pas komt. Duw eenvoudig het 
hendeltje omhoog en het nieuwe voetje zit vast!

Het juiste gat voor elke knoop

Knopen zijn er te kust en te keur, dus waarom altijd maar een en 
hetzelfde knoopsgat naaien? VERITAS Amelia beschikt over zeven 
verschillende stijlen knoopsgaten, waarmee u uw eigen creaties een 
uniek persoonlijk tintje geeft. In het begin is het misschien even wen-
nen, maar zodra u de automatische knoopsgatfunctie onder de knie 
heeft, maakt u knoopsgaten die niet te onderscheiden zijn van het 
vakwerk van een echte kleermaker.



Adres/bedrijfsstempel

VERITAS Amelia is geïnspireerd op de Ame-
rikaanse vliegenierster Amelia Earhart die 
in 1932 als eerste vrouw een solovlucht 
over de Atlantische Oceaan maakte. Ze was 
werkzaam als verpleegster in een militair 
hospitaal toen ze in 1920 voor het eerst 
mee mocht vliegen in een vliegtuig. Daar-
na wilde ze nog maar één ding: zelf piloot 
worden. Via allerlei baantjes spaarde ze 
geld om haar vliegbrevet te halen. Kort 
daarop vestigde deze voorvechter voor de 
vrouwenemancipatie een nieuw hoogtere-
cord. VERITAS Amelia is een eerbetoon aan 
deze ambitieuze en onverschrokken vrouw 
die haar horizon op weergaloze manier ver-
breedde.

Pionier
70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Land van herkomst:                    Vietnam

EAN:              7640105923458

Aantal per pallet:              24

Afmeting verpakking:             48,8 x 25,5 x 38,0 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:       495 / 1035 / 1296 stuks

Netto gewicht:             5,90 kg

Bruto gewicht:             7,80 kg

Afmeting naaimachine:             40,4 x 18,8 x 27,7 cm

In- en uitvoertarief:                   84521011

Overige informatie

Accessoires
Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Overlockvoet

Blindzoomvoet

Cordonvoet

Knoopaanzetvoet

Reinigingsborsteltje/Tornmesje

Spoelhouder

Randgeleider

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Garenpenviltje

Tweede garenpen

64-delige Garenset

90 verschillende stekenprogramma’s inclusief quilt-, 
sier- en locksteken

voorgeprogrammeerde steken voor een optimale 
steekbreedte en -lengte

1-staps knoopsgat met automatische knoopsgatvoet

7 verschillende knoopsgaten 

LCD-display 

start-/stopknop

traploze snelheidsregeling    

automatische draadsnijder

automatische afhechtfunctie                        

geïntegreerde inrijger

steeklengte traploos instelbaar 0,0-4,5mm

steekbreedte traploos instelbaar 0,0-7,0 mm  

automatische draadspanning   

LED-lampje

stevige lichtmetalen behuizing

groot werkvlak

afneembare verlengtafel en accessoirevak

uitklapbaar steekkeuzepaneel

Specificaties

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


