
CV3440 & CV3550

• CV3440 - 4, 3 a 2 nitný
CV3550 - 5, 4, 3 a 2 nitný 
155 mm pracovní prostor 
Automatické uvolnění napětí nitě 
Nastavitelný přítlak patky 
Volné rameno

•
•
•
•
•

Novinka! 
Vrchem  

spodem
krycí

CV3440 & CV3550 
Coverlock



Druhy stehů

Rafinovaně jednoduché

3-jehlový pokrývací steh široký ( 6mm) 
Zesílený široký krycí steh 4-nitný. Perfektní pro 
lemování, dekorativní efekty, elastické nebo 
pevné švy, vhodný pro sportovní oblečení.

3-jehlový steh vrchem a spodem krycí ( 6mm)
5-nitný horní krycí steh. Perfektní pro lemy, 
prošívání lemovek, ploché spojovaní švů a 
dekorativní prošívání

2-jehlový pokrývací steh široký ( 6mm)
3-nitný krycí steh. Ideální pro lemování, prošití 
a dekorativní efekty na trička a úplety.

Řetízkový steh
Jednoduchý 2-nitný steh řetízkový. Vynikající 
pro šití elastických lemovek, sešívání strečových 
materiálů a tvorbu dekorativních efektů.

Brother CV3440 a CV3550 pokrývací stroje nabízí 
vysoce kvalitní a sofistikované stehy. Snadná manipulace 
a uživatelsky přívětivé zakladače vám budou velkým 
pomocníkem při lemování a estetickém prošívání oděvů.

2-jehlový steh vrchem a spodem krycí ( 3mm)
4-nitný krycí steh úzký. Ideální pro lemy, vrchní 
šití, ploché spojovaní švů  a a našívání 
elastických lemovek.

Vytvořte mistrovské dílo!

*K dispozici pouze u modelu CV3550.

2-jehlový pokrývací steh úzký (3mm)
3-nitný krycí steh. Optimální pro lemování 
jemných tkanin a prošívání tenkých úpletů.

2-jehlový steh vrchem a spodem krycí ( 6mm)
4-nitný horní krycí steh. Ideální pro lemy, 
vrchní šití, ploché spojovaní švů a našívání 
elastických lemovek.



Funkce

Teleskopický kovový stojan
Závitový návlek napomáhá narovnání nitě a 
nedochází ke smyčkování.

Diferenciální podávání
Změňte rychlost podávání jakou vyžaduje 
materiál.

Uvolnění napětí nití
Zvedněte patku pro automatické uvolnění 
napětí nitě a vyjměte oděv ze stroje bez tahání 
nebo vypárání švu.

CV3440
CV3440 je pokročilý pokrývací stroj pro okrasné i tvůrčí použití. Ideální pro všechny typy a hmotnosti tkanin, stroj vytváří 
profesionální lemování, řetízkový steh a dekorativní šití.

Snadno přístupné ovládací prvky
Snadný přístup k páce přítlačné patky, kolečko 
pro nastavení délky stehu, nastavovací 
kolečko diferenčního posuvu a ruční kolečko.

Velký pracovní prostor
Komfortní šití s dostatkem volného prostoru 
kolem jehly.

ossibilities!

Volné rameno
Jednoduchá manipulace s látkou při 
lemování rukávů a nohavic.

Vertikální jehla
 Poskytuje hladší průchod jehly tkaninou.

Spodní chpač 
Jednoduchý návlek díky výklopnému 
spodnímu chapači.

Nastavitelný přítlak
Nastavitelný přítlak zajišťuje kopaktní 
podávání tkaniny.

Snadné přenášení stroje
Jednoduchá manipulace se strojem díky 
vestavěné rukojeti.

LED pracovní osvětlení 
Jasně osvětlená pracovní plocha v okolí jehly.



Zakladač pro podehnutý lem šířka 8 mm

Zakladač pro šití poutek, hotová šířka 
11mm

Soubor zakladačů 
pro podehnutý obrubovací lem

Dvojice zakladačů pro úzký i široký lem 
- úzký lem 6 mm
- široký lem 12 mm

Zakladač pro našívání lemovky

Příslušenství k dokoupení

Objevte další 
úroveň tvořivosti
CV3550 nabízí všechny 
pokročilé funkce modelu CV3440 
a další stehy vrchem a spodem 
krycí, které vám poskytnou ještě 
profesionálnější vzhled výrobku.

Kompletní sortiment pří slušenství naleznete na www.brother-sici-stroje.cz

Kontakt:

CV3440  - příslušenství

CV3550 - příslušenství

• Měkký kryt
• Box na příslušenství
• Pinzeta
• Čistící kartáček
• Síťky (4)
• Kotvící talířky (4)
• Imbusový šroubovák
• Průhledná patka
•  Sada jehel (130/705H) #90: 3 pcs
•  Upevňovací šroub (2)
• Držák velkých špůlek (4)
• Nožní pedál
• Instruktážní DVD
• Návod k použití

• Měkký kryt
• Box na příslušenství
• Pinzeta
• Čisticí kartáč
• Síťky (5)
•  Kotvící talířky (5)
• Imbusový šroubovák
• Průhledná patka
•  Sada jehel (130/705H) #90: 3 pcs
• Aparát pro horní krycí steh
• Vodič pro nit horního krycího stehu
•  Upevňovací šroub
• Držák velkých špůlek (5)
• Nožní pedál
• Instruktážní DVD
• Návod k použití

Ozdobte své projekty 

horním krycím stehem

Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01

Tel.:582 333 211, 
e-mail: brother@brotherczech.cz

www.brother-sici-stroje.cz




