
TRIBUTETM 145C 

Belangrijke eigenschappen
• Exclusive Sewing AdvisorTM

• Monochroom touchscreen van 64 x 48 mm
• Touchscreen stekenselectie
• Nuttige en decoratieve steken: 200
• 4 programmeerbare lettertypes: Brush Line, Block, Cyrillic, Hiragana
• 200 steken inclusief letters, karakters en meer
• Soorten knoopsgaten: 7 + oogje + knopenaanzetprogramma
• Mijn steken menu: 8 permanente geheugens, 160 steken in totaal
• Automatische draadafsnijder
• Elektronische zelfregelende draadspanning
• 3 LED-lampjes

Naaifuncties
• 29 naaldposities
• 7 klik-klaar naaivoeten
• Optionele naaivoeten beschikbaar
• Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
• Knopenaanzetprogramma
• Automatische tapering
• Pictogramfunctie
• Onderdraadsensor
• Verticaal spiegelen
• Horizontaal spiegelen
• Steek aanpassen; lengte en breedte
• 7 mm steekbreedte
• Tweelingnaaldbeveiliging en steekbreedtebeveiliging
• Fix functie
• Stop-functie
• Naaldstop boven/onder
• Elektronische snelheidsregeling: 5 snelheden
• Even of constant achteruitnaaien
• Start/Stop functie (naaien zonder het voetpedaal)
• Steken op ware grootte op het scherm

557 steken:
• Nuttige steken
• Quiltsteken
• Cordon- en nostalgische steken
• Decoratieve steken
• 4 lettertypes
• 7 Knoopsgaten

TRIBUTETM 145M 

Belangrijke eigenschappen
• Ingebouwde draadinsteker
• Ergonomisch ontwerp, alles is onder handbereik
• Stekengids
• Roterende grijper die niet vastloopt
• Permanent gesmeerd
• Harde beschermkap
• Regelbare persvoetdruk
• Instelbare snelheid
• Draadafsnijder
• Transporteur verzinken
• Liniaal aan voorzijde

Naaifuncties
• Naaldstop boven/onder
• Instelbare steeklengte en steekbreedte
• Steekbreedte tot 5 mm
• Steeklengte tot 4 mm
• Eenstaps knoopsgat
• Eenvoudige stekenselectie
• Instelbare naaldpositie
• Tijdelijk achteruitnaaien
• 11 Klik-klaar naaivoeten
• Optionele naaivoeten beschikbaar

22 steken:
• Nuttige steken
• Quiltsteken
• Cordon- en nostalgische steken
• Decoratieve steken

Vier met ons mee!
husqvarnaviking.com

NIEUW! 
Limited Edition 
Jubileumnaaimachines

Part # 471038636

VIKING, TRIBUTE, SEWING ADVISOR en 
KEEPING THE WORLD SEWING zijn exclusieve 

handelsmerken van Singer Sourcing Limited 
LLC. HUSQVARNA en de „gekroonde H” zijn 

handelsmerken van Husqvarna AB. © 2017 Singer 
Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.

GRATIS NAAIVOETENSET!
Bij de aankoop van een HUSQVARNA 
VIKING® jubileumnaaimachine

De set bestaat uit:
Rimpelvoet: Rimpel stof of rimpel en bevestig in één stap een 
ruche. Transparante passepoilvoet: Breng kant en klare passepoils 
aan in naden en aan randen voor een professionele afwerking. 
Soutachevoet: Bevestig vlechten of koordjes als decoratieve 
versiering



Ongeacht of u nieuw bent bij de HUSQVARNA 

VIKING® familie of een loyale fan van het merk, wij 

bieden u deze speciale jubileummodellen vanwege 

ons 145-jarig bestaan, graag aan! Met de toepasselijke 

namen TRIBUTE™ 145C/145M, hebben deze com-

putergestuurde en mechanische machines alles wat 

u nodig heeft om de door u gewenste naaiprojecten 

te maken. Geniet van de ingebouwde draadinsteker, 

eenstaps-knoopsgaten en een groot aantal decoratieve 

steken en stretchsteken! Vier samen met ons 145 jaar 

naaiplezier en kies een speciale herinnering die een

Een speciale Limited Edition aanbieding Topfuncties van de TributeTM jubileumnaaimachines

TributeTM 145C

TributeTM 145C

TributeTM 145M

TributeTM 145M

HUSQVARNA VIKING® erfgoed!

Sinds 1872 is het altijd ons doel geweest om het plezier van naaien te verspreiden via 

hoogstaand gemak en tijdbesparende innovaties en door inspiratie, educatie en per-

soonlijke service aan te bieden. Enthousiaste naaisters over de hele wereld brengen het 

merk in verband met topkwaliteit, uitmuntende mogelijkheden en intuïtief design.

Vier met ons mee!
Deze machines zijn ontworpen voor naailiefhebbers die de kwaliteit 
en toegevoegde waarde willen die alleen HUSQVARNA VIKING® 
biedt. Of u nu ervaren bent of nog bezig bent om uw naaivaardigheden 
te ontwikkelen, de TributeTM machines zullen u aangenaam verrassen. De 
grote hoeveelheid functies en mogelijkheden vormt een inspiratie voor uw 
creativiteit om jarenlang mooie herinneringen te naaien. Zorg dat u erbij bent 
want deze naaimachines zijn slechts korte tijd verkrijgbaar.

STEKENGIDS
Ingebouwde stekengids met 
een aanbeveling voor de beste 
instellingen. U kunt de stekengids 
onderaan uit de naaimachine 
schuiven.

EXCLUSIVE SEWING ADVISORTM    
Selecteer uw type stof en naaitechniek 
en de Exclusive SEWING ADVISORTM-
functie stelt onmiddellijk alles voor u in.

DRAADINSTEKER
Met de handige ingebouwde 
draadinsteker kunt u de naald snel 
en eenvoudig inrijgen.

200 STEKEN
Geniet van de diversiteit van 200 
verschillende steken, waaronder 
nuttige steken, quilt-, cordon-, 
nostalgische en decoratieve steken 
en ingebouwde knoopsgaten.

22 STEKEN
22 steken waarmee u de creatieve 
vrijheid krijgt voor elke soort stof.

KNOOPSGATSYSTEEM
Het perfect uitgebalanceerde eenstaps-
knoopsgatsysteem naait beide kanten 
van het knoopsgat in dezelfde richting 
om te voorkomen dat de stof vervormt.

STEKENOVERZICHT
Prachtige steken die u naar eigen 
voorkeur kunt instellen.

ONDERDRAADSENSOR
Stopt met naaien en waarschuwt u 
wanneer de onderdraad bijna op is.

Efficiënt, computergestuurd model met ingebouwde hulpfuncties voor meer naaiplezier.

HUSQVARNA VIKING® kwaliteit, indrukwekkende capaciteit en betrouwbare resultaten.

leven lang meegaat. 

husqvarnaviking.com


