
VERITAS Rubina - Een computergestuurde naaimachine tegen instapprijs

De computergestuurde naaimachine VERITAS Rubina beschikt over alles wat 
een naaimachine nodig heeft. Zo zijn er 100 verschillende steken, variërend 
van handige stretch- en locksteken tot 7 knoopsgaten en diverse siersteken. 
Alle steken zijn voorgeprogrammeerd in de optimale steekbreedte en -lengte. 
Het automatische knoopsgat en de automatische draadinrijger zijn niet alleen 
handige functies voor beginners, maar ook voor gevorderden. Dankzij de hori-
zontale grijper is een steekbreedte mogelijk tot 7 mm en kan het spoeltje voor 
de onderdraad eenvoudig van bovenaf worden geplaatst.

Alles wat nodig is – en meer

VERITAS Rubina beschikt over handige functies die u veel werk en tijd besparen. 
Zo beschikt deze naaimachine over een inrijger die de draad automatisch door 
het oog van de naald haalt. De verlengde naaitafel met afneembaar accessoire-
vak biedt veel ruimte en maakt naaien met grote werkstukken mogelijk. De vrije 
arm is handig voor smal naaiwerk, zoals het inzetten van mouwen of zomen 
van broekspijpen. Het accessoirevak biedt ruimte aan de diverse persvoetjes en 
extra spoeltjes, zodat u die altijd bij de hand heeft.

Praktisch is beter

Het inrijgen van de bovendraad en spoeldraad is bij VERITAS Rubina kinder-
spel. Het spoeltje kan eenvoudig van bovenaf wordt geplaatst. Voor het inri-
jgen van de bovendraad hoeft u enkel de markeringen op de naaimachine te 
volgen. Wisselen van garen wordt zo wel heel gemakkelijk. De transporteur 
kan met de hendel eenvoudig omlaag en weer omhoog worden gezet, zodat 
het aannaaien van knopen mogelijk wordt of quiltwerk en gewatteerde kle-
ding kan worden genaaid. Dat maakt VERITAS Rubina de ideale naaimachine 
voor uiteenlopende soorten textiel, met inbegrip van tricot.

Het juiste gat voor elke knoop

VERITAS Rubina beschikt over zeven verschillende knoopsgaten, waarmee u 
uw eigen creaties van een uniek persoonlijk tintje voorziet. De automatische 
knoopsgatfunctie zorgt ervoor dat het knoopsgat moeiteloos de gewenste 
lengte en breedte krijgt. Het LED-lampje geeft helder en constant licht, zodat 
u altijd goed zicht heeft op het naaiwerk, ook wanneer het buiten donker 
wordt.



70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Land van herkomst:                     Vietnam

EAN:   7640105924578

Aantal per pallet:  24

Afmeting verpakking:  46.5 x 26.0 x 36.5 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 550 / 1200 / 1400 stuks

Netto gewicht:  5.45 kg

Bruto gewicht:  7.18 kg

Afmeting naaimachine:                     36,5 x 19 x 28cm

In- en uitvoertarief:                           84521011

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Blindzoomvoet

Knoopaanzetvoet

Cordonvoet

Tweede garenpen

Reinigingsborsteltje/Tornmesje

3 spoeltjes

Schroevendraaiertje

Garenpenviltje

Accessoires

Adres/bedrijfsstempel

VERITAS Rubina treedt in de voetsporen van 
één van de allerlaatste modellen die in de 
beroemde naaimachinefabriek in Wittenberge 
werd gemaakt, voordat die na de hereniging 
van Duitsland failliet ging. Dat model was 
nummer 8014-1091, beter bekend als Rubi-
na. In technisch opzicht was die eerste Rubina 
gebaseerd op de legendarische serie 8014 uit 
1957.

VERITAS Rubina zet de traditie van dit histori-
sche en betrouwbare naaimachinemerk voort 
en leidt die de toekomst in.

In de voetsporen van een legende

100 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

naaien met tweelingnaald mogelijk

LCD-display

geïntegreerde inrijger

automatische draadsnijder

automatisch horizontaal spoelsysteem

persvoethouder met kliksysteem

steeklengte instelbaar van 0,0 tot 4,5 mm

steekbreedte instelbaar van 0,0 tot 7,0 mm

instelbare bovendraadspanning

LED-lampje

stevige lichtmetalen behuizing

afneembare verlengtafel met accessoirevak

Specificaties

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


