
VERITAS Rachel - Van alle markten thuis

VERITAS Rachel is een gebruiksvriendelijke naaimachine met zeer veel mogelijkheden. 
Zo heeft u de keus uit maar liefst 32 steekprogramma’s, waaronder praktische steken 
zoals de overlocksteek, maar ook diverse siersteken en de optie om vrij te borduren. 
Daarmee maakt u van elke creatie iets volkomen unieks.

Daarnaast beschikt VERITAS Rachel over handige snufjes die het naaigemak aanzienlijk 
vergroten, zoals een 1-staps knoopsgat, geïntegreerde draadsnijder en een led-lampje 
dat helder licht geeft. En de steeklengte of -breedte is zeer eenvoudig in te stellen.

Stille kracht

Zware stoffen, zoals corduroy of denim, vragen om een naaimachine die die belasting 
aankan. VERITAS Rachel is een stabiele naaimachine met een krachtige motor die na-
genoeg geruisloos loopt. Die eigenschap komt uw naaiplezier zeker ten goede. Maar ook 
delicate en lichtgewicht stoffen, zoals voile, zijde of dunne tricot, kan deze naaimachine 
moeiteloos verwerken. Het enige dat u hoeft te doen is de voor de stof geschikte stee-
klengte of -breedte in te stellen (tot maximaal 5 mm) aan de hand van de twee keuze-
knoppen. Zo voert u al uw ideeën tot in perfectie uit.

Netjes afgewerkt

Elastische stoffen zijn vrij lastig te naaien. De naden kunnen gaan trekken en een stof 
als tricot of lycra kan gaan ladderen. Gebruik bij stretchstoffen daarom een jersey- of 
stretchnaald; de afgeronde punt steekt tussen de weefseldraden door zodat die niet spli-
jten. Daarnaast moet de naad niet alleen sterk zijn maar ook elastisch. VERITAS Rachel 
heeft daarvoor de perfecte oplossing: de overlocksteek. De overlocksteek is bij uitstek 
geschikt voor sterke naden in stretchstoffen. Bovendien wordt de stofrand meteen netjes 
afgewerkt. En dat allemaal in één keer!

Snelle knoopsgaten

In een handomdraai maakt u professioneel uitziende knoopsgaten, dankzij het 1-staps 
automatische knoopsgat. En de tijd die u daarmee bespaart, kunt u weer besteden aan 
nieuwe creaties en unieke ideeën.



70W

230V

50Hz

CE

GS

Land van herkomst:  Vietnam

EAN:   7640105924561

Aantal per pallet:   35

Afmeting verpakking:  42.5 x 22.0 x 34.7 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 780 / 1620 / 1890 stuks

Netto gewicht:  6.24 kg

Bruto gewicht:  6.94 kg

Afmeting naaimachine:                     39 x 17 x 30 cm

In- en uitvoertarief:                           84521019

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Borsteltje

Tornmesje

Garenpenviltjes

Accessoires

32 steekprogramma’s, zoals overlocksteek, stopsteek en diverse siersteken

1-staps automatisch knoopsgat

snelheid (rpm): 750+/-50

hoge naaikracht voor zware stoffen

inzetten van ritssluiting mogelijk

geïntegreerde inrijger

ingebouwde draadsnijder

steeklengte instelbaar van 1,0 tot 5,0 mm

steekbreedte instelbaar van 0,0 tot 5,0 mm

automatische spoelwinder

naaien met vrije arm mogelijk

aanschuiftafel met accessoirevak

Specificaties

Het boek The Silent Spring van Rachel Car-
son sloeg in 1962 in als een bom en leidde 
niet alleen tot een nagenoeg wereldwijd 
verbod op DDT, een zeer milieubelastende 
insecticide, maar lanceerde bovendien de 
internationale milieubeweging. Het boek 
markeert het keerpunt in de relatie tussen 
mens en natuur, waarin de mens zichzelf 
niet langer ziet als heer en meester van de 
natuur, maar meer als conservator en be-
schermer van het milieu. Deze fundamen-
tele verandering in denkwijze had zonder 
Rachel Carson ongetwijfeld nog lang op 
zich moeten laten wachten. VERITAS Rachel 
is aan haar opgedragen.

De grondlegger van de milieu-
beweging

Adres/bedrijfsstempel

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Randgeleider

Garenkloshouder

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Borduur- en stopplaat

Tweede garenpen


