
50% MEER 
KRACHT!

PERFECTE DOORSTIKKRACHT
De krachtige motor zorgt voor een perfecte 
doorstikkracht. Naai moeiteloos door dikke stoffen en 
meerdere stoflagen.

EXTRA HOGE NAAIVOETSTAND
Meer ruimte voor meerdere stoflagen.

VERZINKBARE TRANSPORTEUR
De transporteur kan worden verzonken om uit de vrije 
hand te naaien, knopen aan te naaien en nog veel 
meer.

INSTELBARE NAAIVOETDRUK
De druk van de naaivoet op de stof kan worden 
aangepast voor dikke of dunne stoffen.

EENVOUDIGE STEEKKEUZE
Steken worden duidelijk weergegeven op de 
steekkeuzeknop. Draai de knop simpelweg naar de 
gewenste steek. 

110 VERSCHILLENDE STEEKAPPLICATIES 
Breed scala aan steektechnieken voor het realiseren 
van al uw projecten.

INSTELBARE STEEKLENGTE EN -BREEDTE Laat 
uw creativiteit de vrije loop en pas de steken volledig 
aan uw wensen aan.

STEEKPLAAT VAN ROESTVRIJ STAAL 
Stoffen, knopen en ritsen glijden probleemloos over 
het machineoppervlak.

FUNCTIES & VOORDELEN

Professionele naaisnelheid van
1.100 steken per minuut!

HD6335M

De SINGER® Heavy Duty™ modellen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruikers die extra kracht, stabiliteit en duurzaamheid op prijs 
stellen. Naast een krachtige motor heeft een SINGER® Heavy Duty™ machine een duurzaam en stabiel Heavy Duty™ metalen frame.



AUTOMATISCH EENSTAPSKNOOPSGAT Telkens 
weer hetzelfde perfecte resultaat.

INSTELBARE NAALDPOSITIE
De naaldpositie kan worden gewijzigd voor technieken 
zoals rits inzetten, doorstikken en nog veel meer.

DRAADAFSNIJDER
Snijd draden direct af met het ingebouwde mesje op 
de naaikop van de machine.

LEDVERLICHTING
Ledlampjes zorgen voor een optimale verlichting van 
het naaioppervlak met minder schaduwen.

VRIJE ARM
Naai eenvoudig op kleine, moeilijk te bereiken plekken 
en rondgesloten naaigoed zoals broekszomen en 
manchetten.

EXTRA HOGE NAAISNELHEID 
Professionele snelheid voor perfecte resultaten in een 
mum van tijd; meer dan 1.100 steken per minuut! 
Ruim 400 steken per minuut meer dan een gewone 
huishoudnaaimachine.

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER
Verlies geen tijd met het inrijgen van de naald zodat u 
sneller aan de slag kunt.

DROP&SEW™ SPOELSYSTEEM
De spoel is duidelijk zichtbaar en snel in te rijgen.

HEAVY DUTY METALEN FRAME 
Het binnenframe van de machine is van metaal en 
staat garant voor een lange levensduur en machine-
stabiliteit.

SINGER® NAAIASSISENT APP*
24/7 hulp wanneer u dat wenst.

INCLUSIEF ACCESSOIRES
Universele naaivoet, ritsvoet, knoopsgatenvoet, 
knopenaannaaivoet, Sew Easy naaivoet, lockvoet, 
blindzoomvoet, rechtstikvoet, glijvoet, knopenhulp-
stuk, jeansnaalden, 4 spoeltjes, kloshouder, rand-/
quiltgeleider, vilten schijfje voor garenpen, extra 
garenpen, schroevendraaier, tornmesje/borsteltje, 
zachte beschermhoes.

* Engelstalig

www.singerbenelux.com
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