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Creëer prachtige quilts en exclusieve 
kledingstukken.

• SFDS – Square Feed Drive System
• ICAPS
• Volledig automatische draadspanning
• Zijwaarts transport
• Draaifunctie 
• Inclusief grote werktafel



Prachtige 
resultaten, 
keer op keer
Met de allernieuwste 
functies en mogelijkheden 
van de Innov-is NV1800Q, 
geeft u aan al uw 
kledingstukken, quilts en 
woondecoraties een 
‘personal touch’.



Breng uw dromen 
tot leven
De Innov-is NV1800Q biedt met al zijn geavanceerde 
functies en mogelijkheden, alles om uw naai- en 
quiltprojecten te verwerken met prachtigste 
eindresultaten.
De geraffineerde eigenschappen van de Innov-is NV1800Q geven u alle creatieve ruimte die  
u zich wensen kunt. Geef met de touch-sensor functietoetsen het nummer in van de steek die 
u wilt gebruiken. Voor nog meer unieke steken kunt u met 'My Custom Stitch' uw eigen 
decoratieve steken ontwerpen en ze in het geheugen opslaan. 

Belangrijke functies
•  Groot, helder lcd-scherm - Alle 

steken en machine-instellingen 
worden tot in de details 
weergegeven. 

• Directe steekselectie met de 
touch-sensor functietoetsen - Of 
toets het nummer van de gewenste 
steek in.

• My Custom Stitch - ontwerp uw 
eigen decoratieve steken en bewaar 
ze in het geheugen om steeds weer 
opnieuw te kunnen gebruiken.

• Aan te passen steekinstellingen - 
pas de instellingen voor de 
steeklengte, -breedte en -spanning 
aan naar uw eigen wensen en sla ze 
op in het geheugen.

• Zijwaarts transport - biedt de 
mogelijkheid om in 4 verschillende 
richtingen te naaien. Naai extra 
grote decoratieve steken met een 
breedte tot 40 mm.



Functies en 
mogelijkheden

Schuifknop voor 
snelheidsregeling
Stel de snelheid in van langzaam tot 
snel. Tevens te gebruiken om tijdens 
het naaien ook de steekbreedte 
wijzigen.

ICAPS
Het ICAPS-sensorsysteem 
controleert voortdurend de stofdikte 
tijdens het naaien en past de 
persvoetdruk automatisch aan voor 
een superieure en gelijkmatige 
steekkwaliteit op alle stofdiktes.

Persvoet omhoog/omlaag 
De toets om de persvoet omhoog of 
omlaag te zetten is handig geplaatst 
aan de voorkant van de machine.

Verstevigingsteek
Met een eenvoudige druk op de toets 
naait u automatisch afhechtsteken 
aan het begin en einde van de naad.  
Als u bij het naaien van decoratieve 
steken op de knop drukt, stopt de 
machine nadat de steek volledig is 
genaaid.

Brede werktafel
Vergroot het naaioppervlak met deze 
extra brede werktafel. Ideaal voor 
grote quilt- en naaiprojecten. De tafel 
heeft een geïntegreerd liniaal en een 
opbergvak voor de kniehevel.

Geavanceerd 
draadinrijgsysteem
Volg gewoon de draadgeleider, druk 
het hendeltje in en de draad wordt 
voor u ingeregen.

Draaifunctie
De persvoet gaat automatisch 
omhoog terwijl de naald in de stof 
blijft staan. Zo kunt u de stof snel en 
perfect draaien en naait u de meest 
nauwkeurige hoeken. 

LED verlichting
Dankzij de extra heldere LED 
verlichting voorziet u uw werkgebied 
met zuiver, natuurlijk licht.

SFDS – Square Feed Drive 
System
Het Square Feed Drive System zorgt 
voor een zeer gelijkmatig transport 
van de stoffen voor een superieure 
steekkwaliteit.

Kniehevel
Maak uw handen vrij door de 
persvoet omhoog of omlaag te 
brengen met deze kniehevel. 
Ideaal bij grotere projecten zoals 
quilts.



Honderden ingebouwde 
decoratieve en 
functionele steken

De Innov-is NV1800Q biedt u de volgende fantastische ingebouwde steken:

• 99 functionele steken inclusief 10 automatische 1-staps knoopsgaten

• 133 decoratieve steken

• Vijf ingebouwde lettertypen (drie alfabetische, één cyrillisch en één Japans).

Met de Innov-is NV1800Q kunt u gebruik maken van 
honderden ingebouwde decoratieve en functionele 
steken, voor iedere creatieve uitdaging.  
Met 232 ingebouwde steken tot uw beschikking brengt 
u alle stoffen tot leven. De Innov-is NV1800Q is perfect 
voor quilten, mode, woningdecoraties en nog veel meer.
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Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Breng voor meer informatie een bezoek aan uw dealer of ga naar www.brothersewing.eu.

Multifunctioneel voetpedaal
Bedien extra functies met het 
multifunctionele voetpedaal.
Maak een keuze uit:
• Draadknipfunctie
• Eén steek naaien
• Steek achteruit
• Naald omhoog/omlaag.

Circulair hulpstuk
Een geweldig hulpmiddel voor het maken 
van cirkels en bogen met rechte, zigzag 
en decoratieve steken. Gebruik de 
band- en kordonneervoet voor de 
opmerkelijke finishing touches, met 
decoratief garen, koord en bandjes.

Vrijehandhulpstuk
Geniet van de vrijheid om uit de vrije 
hand te borduren. Zorgt voor een goede 
grip op de stof en begeleid de stof 
eenvoudig onder de naald. 

Zijsnijder
Met de zijsnijder creëert u perfect gesneden 
randen zoals met de lockmachine. Werk de 
naden af en snij direct de stofresten af. Ga 
creatief aan de slag met mooi afgewerkte 
naden met rechte steken of zigzagsteken.

Candlewickingvoet
Voor het creëren van bolletjessteken.

5-Voudige plisseervoet
Voor sierlijke smalle sierplooien met  
een gelijkmatige tussenruimte.

Decoratief spoelhuis
Met het decoratieve spoelhuis kunt u 
dikkere decoratieve garens verwerken 
waarmee u prachtige versieringen aan uw 
werkstukken kunt aanbrengen.

Creatief naaivoetenpakket
Met 5 handige naaivoeten
• Rolzoomvoet
• Blinde ritsvoet
• Quilt-en watteervoet
• Bandvoet
• Pipingvoet

Rechtstikvoet en steekplaat 
voor rechte steken
Rechtstikvoet en steekplaat  
voor perfecte rechte steken.

Naadquiltvoet
Voor het perfect naaien in de naden 
(quilten) of het verwerken van een blinde 
zomen in uw kledingstukken.

Optionele extra's




