
VERITAS Niki - Breed inzetbaar dankzij krachtige motor

VERITAS Niki is een echte allrounder met 23 steekprogramma’s die aan de hand van 
een draaiknop snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld.

Deze hobbynaaimachine is dankzij de krachtige motor universeel inzetbaar: van 
dunne katoenen stoffen tot elastische naden in sportkleding en sterke naden in 
bijvoorbeeld een boodschappentas. De transporteur werkt ongeacht de soort stof 
nauwkeurig en gelijkmatig, wat resulteert in nette naden met regelmatige steken. 
De ingebouwde inrijger en draadsnijder maken deze naaimachine extra gebruiksv-
riendelijk, zodat u uw creativiteit de vrije loop kunt laten en alle aandacht aan uw 
naaiwerk kunt besteden.

Krachtige motor voor perfect resultaat

VERITAS Niki is een ware krachtpatser en ook naden van meerdere lagen stof kan zij 
moeiteloos aan. De transporteur trekt de stof gelijkmatig onder de naald door, zodat 
er geen lengteverschil in de bovenste en onderste steken ontstaat. Dat voorkomt weer 
dat de naad gaat trekken. De naaimachine trilt nauwelijks dankzij de robuuste en 
stevige behuizing, waardoor het ook bij tere stoffen gemakkelijk is om een vaste hand 
te houden.

Tijdsbesparing gegarandeerd

Tijdens het naaiwerk verdoet u uw tijd natuurlijk liever niet met bijzaken. Daarom is 
het fijn dat VERITAS Niki veel van die taken van u overneemt. Zo is de draad in een 
mum van tijd ingeregen dankzij de ingebouwde inrijger. Het automatisch spoelen is 
volkomen veilig omdat de naald en het handwiel tijdens het spoelen niet bewegen. 
De draadspanning wordt automatisch ingesteld en voorkomt dat naden gaan trekken 
of dat er lussen in de bovendraad ontstaan.

Universeel inzetbaar

VERITAS Niki is een echte allrounder. Deze naaimachine kan alles aan, van stretchna-
den voor soepele en elastische stoffen tot stevige naden waar veel spanning op komt 
te staan, zoals bij een boodschappentas. De steeklengte en -breedte kunnen voor de 
diverse steekprogramma’s afzonderlijk worden ingesteld en de krachtige motor kan 
zelfs een stevige stof als denim aan. 



Adres/bedrijfsstempel

70W

230V

50Hz

CE

GS

Land van herkomst:                  Vietnam

EAN:            7640105923403

Aantal per pallet:                     35

Afmeting verpakking:           45,5 x 24, 0 x 35,5 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:      648 / 1400 / 1620 stuks

Netto gewicht:            6.20 kg

Bruto gewicht:            7.60 kg

Afmeting naaimachine:            37,5 x 16 x 28 cm

In- en uitvoertarief:                   84521019

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Knoopaanzetvoet

Reinigingsborsteltje/Tornmesje

2 Garenpenviltjes

Accessoires

23 steekprogramma’s

4-staps knoopsgatenprogramma

snelheid (rpm): 750+/-50

hoge naaikracht voor zware stoffen

inzetten van ritssluiting mogelijk

geïntegreerde inrijger

ingebouwde draadsnijder

steeklengte instelbaar van 0,0 tot 4,0 mm

steekbreedte instelbaar van 0,0 tot 5,0 mm

automatisch verticaal spoelsysteem

LED-lampje

vrije arm

afneembaar accessoirevak

Specificaties

VERITAS Niki is een eerbetoon aan de Fran-
se beeldhouwer en kunstschilder Niki de 
Saint Phalle. Zij werd midden jaren zestig 
wereldberoemd met haar grote, kleurrijke 
beelden van oervrouwen die zij ‘Nana’s’ 
noemde. Met die Nana-sculpturen vierde ze 
de schoonheid en vrijheid van de vrouw. Met 
VERITAS Niki beogen wij een even indruk-
wekkend monument te creëren.

Een groot kunstenaar

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Randgeleider

Spoelhouder

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Borduur- en Stopplaat

Tweede garenpen


