
CV3440 & CV3550

Niezbędne narzędzia dla
profesjonalnego wykończenia
odzieży

• CV3440 – szycie 4, 3 i 2 nićmi

• CV3550 – szycie 5, 4, 3 i 2 nicmi

• 155 mm przestrzeń robocza

• Automatyczne uwalnianie naprężenia nici

• Regulowany odcisk stopki

• Wolne ramie

• Stopka przezroczysta w zestawie

NOWOŚĆ

Ścieg obustronnie

drabinkowy w

CV3550

CV3440 & CV3550
Seria Coverstitch 



Wybór ściegów

Wyrafinowany finisz na wyciągnięcie ręki

Potrójny ścieg drabinkowy

Trzyigłowy, czteronitkowy wzmacniany ścieg
drabinkowy. Idealny do obrębiania, dekoracyjnego
obszywania, również dla odzieży sportowej.

Potrójny obustronny ścieg drabinkowy*

Trzyigłowy, pięcionitkowy ścieg obustronnie
drabinkowy. Idealny do obrębiania, stębnowania,
płaskiego łączenia szwów i wykańczania krawędzi
gumami i lamówkami.

Szeroki ścieg drabinkowy 

Dwuigłowy, trzynitkowy ścieg drabinkowy. Idealny
do obrębiania, stębnowania i efektów dekoracyjnych
na T-shirtach i dzianinach.

Ścieg łańcuszkowy 

Jednoigłowy, dwunitkowy ścieg łańcuszkowy.
Idealny do zawijania materiałów, wszywania
lamówek, łączenia tkanin i  do efektów dekoracyjnych.

Covery Brother CV3440 i CV3550 umożliwiają profesjonalne
wykańczanie odzieży za pomocą specjalistycznych ściegów. 
Wygodna obsługa i przyjazny system nawlekania czynią
pracę na maszynach z serii Coverstitch łatwą i przyjemną. 

Wąski ścieg obustronnie drabinkowy*

Dwuigłowy, czteronitkowy ścieg obustronnie
drabinkowy. Idealny do obrębiania, stębnowania,
płaskiego łączenia szwów i wykańczania krawędzi
gumami i lamówkami.

Stwarzaj arcydzieła!

*Dostępne tylko w modelu CV3550

Wąski ścieg drabinkowy

Dwuigłowy, trzynitkowy ścieg drabinkowy.
Idealny do obrębiania delikatnych materiałów,
stębnowania i wszywania lamówek.

Szeroki ścieg obustronnie drabinkowy*

Dwuigłowy, czteronitkowy ścieg obustronnie
drabinkowy. Idealny do obrębiania, stębnowania,
płaskiego łączenia szwów i wykańczania krawędzi
gumami i lamówkami.



Cechy

Metalowy prowadnik nici  
Po przeprowadzeniu nici przez przelotki pomaga
utrzymać właściwe naprężenie i zapobiega
plątani się nitek. 

Regulacja transportu różnicowego 

Steruj prędkością z jaką materiał jest przeprowadzany

przez system ząbków.

Uwalnianie naprężenia nici

Podnieś stopkę i zwolnij naprężenie nici za pomocą

jednej dźwigni unikając uszkodzenia materiału.

CV3440
Brother CV3440 to zaawansowany
cover służący zarówno do ozdabiania,
jak i konstrukcji odzieży. Idealny do
każdego typu i gramatury materiału,
CV3440 profesjonalnie obrębnia brzegi
i z łatwością szyje wieloma rodzajami
ściegów.

Wygodne umieszczenie pokręteł i dźwigni

Łatwy dostęp do podnoszenia stopki regulacji

długości ściegu, regulacji dyferencjału i ręcznego

podnoszenia igły.

Duża przestrzeń robocza

Pracuj swobodnie dzięki wolnej przestrzeni wokół

igielnicy.

Odkryj wszystkie nowe 

funkcje linii Coverstitch

Wolne ramie

Ułatwione operowanie materiałem na malych

i zakrzywionych elementach.

Pionowe położenie igieł
Rozwiązanie zapewniające większą siłę wkłucia i
łatwiejszą pracę z grubymi materiałami 

Łatwe nawlekanie nici 
Droga nawlekania jest ukazana za pomocą systemu
strzałek, co znacznie ułatwia właściwe założenie nici.



Brother CV3550 oferuje wszystkie
zaawansowane funkcje CV3440, plus
dodatkowe ściegi obustronnie drabinkowe,
dla w pełni profesjonalnego wykończenia
odzieży.

CV3550

Doskonal swoje szycie  

wraz z Brother Coverstich

Regulowane naprężenie nici

Zapewnia idealną jakość osiąganych ściegów na 

każdym materiale.

Wygodny transport maszyny 

Łatwe przenoszenie maszyny dzięki zastosowaniu

rączki w obudowie

Oświetlenie LED

Jasne, energooszczędne oświetlenie pola pracy





Lamownik dwufunkcyjny  
Do tworzenia i wszywania lamówek o szerokości 
końcowej 8 mm.

Prowadnik do szlufek
Do tworzenia szlufek o szerokości 11 mm.

Zwijacz  
Do tworzenia jednokrotnych i dwukrotnych 
zakładek.

Zestaw do obszywania krawędzi 
Do składania i wszywania taśm o szerokości 6 i 
12 mm przy krawędzi materiału.

Lamownik
Do wszywania zaprasowanych lamówek 
o szerokości 12mm.

Dodatkowe akcesoria

Odkryj nowy poziom
kreatywności
Nieważne, czy szyjesz wytrzymałą odzież

sportową, czy zwiewną sukienkę z delikatnego

materiału. Maszyny Brother z linii Coverstitch

zapewniają profesjonalną jakość wykończenia za

każdym razem. Rozszerz swój potencjał o nowe

możliwości wraz z coverami CV3440 i CV3550. Zrealizuj swoje

wymarzone projekty 

Pełna gama akcesoriów dostępna u dealerów.

Kontakt:

Polub MaszynyBrother na Facebooku

MaszynyBrother.pl

CV3440 zawiera w zestawie

CV3550 zawiera w zestawie

• Pokrowiec na maszynę
• Pojemnik na akcesoria
• Pęsetę
• Pędzelek
• Siatki na szpulki (4)
• Nakładki na szpulki (4)
• Śrubokręt
• Stopkę przezroczystą
• Zestaw igieł (130/705H) #90
• Wkręty montażowe (2)
• Podkładki pod szpulki (4)
• Kontroler nożny
• DVD z filmami instruktażowymi
• Instrukcję obsługi

• Pokrowiec na maszynę
• Pojemnik na akcesoria
• Pęsetę
• Pędzelek
• Siatki na szpulki (5)
• Nakładki na szpulki (5)
• Śrubokręt
• Stopkę przezroczystą 
• Przystawkę do ściegów 

obustronnie  drabinkowych
• Instrukcję nawlekania ściegów 

obustronnie drabinkowych
• Wkręty montażowe (2)
• Podkładki pod szpulki  (5)
• Kontroler nożny
• DVD z filmami instruktażowymi
• Instrukcję obsługil 


