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Ovation
Met het verschijnen van de baby lock Ovation zijn er op het 
gebied van de coverlockmachines nieuwe maatstaven gezet. 
Het moeilijke volgen van inrijgpunten, loshangende draden 
en ergernis zijn verleden tijd met het volautomatische 
luchtdrukinrijgsysteem.  Met de kniehevel kun je de positie 
van de naaivoet veranderen, zonder je handen van de stof 
te hoeven optillen. Om de beletterde persvoetdruk en 
voetlichter gemakkelijker in te kunnen stellen, zijn deze 
dichter bij het werkveld aangebracht.
Een bijzonder voordeel van de Ovation is bovendien de 
regeling van de naaisnelheid. Met de regelaar stel je de 

concentreren.
Dankzij de handige omschakeling van overlock op 
coversteek heb je meer tijd over voor het uitproberen van de 
verschillende steken. Dankzij de automatische draadtoevoer 
is dit geen probleem meer en krijg je ook een ordelijk 
resultaat. 



De innovaties bij de machines van baby lock combineren in de hoogwaardige mechanieken intelligentie en 
kwaliteit. Ze werken zonder computertechniek, waardoor ze minder gevoelig zijn voor storingen. Hierdoor zijn 
onze machines extreem duurzaam en garanderen veel naaiplezier!
De eerste overlockmachine voor huiselijk gebruik ter wereld was een baby lock. Vanaf het begin was ons 
motto: alleen de beste kwaliteit, made in Japan, leveren we aan onze klanten. 
baby lock streeft niet naar massaproductie. Dat maakt het product juist zo bijzonder. 
In een ambachtelijk aandoende fabriek in het noorden van Japan worden onze machines geproduceerd. Onze 
medewerkers testen iedere machine 20 minuten lang.  30 verschillende steken worden uitgetest, voordat de 
klant zijn product ontvangt. Zo kunnen we de hoge kwaliteitseisen garanderen. De gevoelige grijper, die van 
doorslaggevend belang is, wordt met de hand gepoetst, gecontroleerd en exact ingesteld. Deze stappen zijn 
slechts een deel van het gehele proces, dat ons gespecialiseerde personeel uitvoert.

Het merk baby lock weten veel mensen al decennialang te waarderen vanwege zijn gebruiksgemak. Van zijn 
technische veelzijdigheid heb je bij het gebruik altijd plezier, of je nu beginner bent of ervarene.  Of je nu direct 
start, of verschillende dingen individueel wilt instellen, de naairesultaten overtuigen – het maakt niet uit met 
welke stof en welk garen je werkt.

... overtuigt zowel beginners als professionals

Waarom baby lock?



Het ruime accessoiresvak van de Ovation kun je uitklappen, zonder 
dat de spoelen van positie veranderen. De draadconstellatie 
wordt niet versteld en de naden blijven ordelijk. Je kunt het 
vak tijdens het gehele naaiproces open laten en de zich daarin 
bevindende standaardaccessoires gebruiken.  Daarin bevinden zich 
reserveonderdelen, pincet, penseel met naaldinzet en een kleine 
schroevendraaier voor het wisselen van de naalden.

Gladde zijde of zwaar materiaal onder de naald glijden vaak van het 
werkvlak, juist op het ongunstigste moment. Met de kniehevel van de 
Ovation heb je een derde hand, zodat je twee handen op de stof kunt 
houden, terwijl je met je knie de positie van de naaivoet wijzigt.
De extra brede doorlaat biedt nog meer ruimte voor grote voorwerpen 
en kan met de optionele aanschuiftafel worden gecombineerd. Zo blijft 
alles netjes op zijn plaats!

Laat je niet om de vinger winden ...

Alles op zijn plaats

Perfect gecombineerd
  ... met een grote veelzijdigheid 



baby lock Campus:
Tips & trucjes voor  
je creatieve hobby .... 
Onze handleidingen kun je  

gratis downloaden.
www.babylock.de/campus

Creatieve ideeën ontstaan alleen waar genoeg vrije ruimte voor 
ontplooiing is. Naaien betekent met je eigen handwerk indivi-

dueel te zijn, je persoonlijke merk te presenteren en door de 
uitwisseling met anderen de kunstzinnige veelzijdigheid te 
ontdekken. Dat willen we aanmoedigen!
We bieden een omvangrijk werktuig, waarvoor 
het type stof geen rol speelt.  Dankzij de au-

tomatische draadtoevoer (ATD) lukt het 
bewerken van lastige stoffen moeiteloos, om-

dat de machine steeds de juiste instelling heeft 
voor een optimaal naairesultaat. De kwaliteit van het garen is niet 

draad, de naden zien er keurig uit.
De Ovation overtuigt met 87 verschillende naden en buitengewone
siersteken. Een bijzonder highlight van onze baby lock-machine is het  
simpele maken van een wave-naad. Probeer hem eens!

Voor het werken met naald en draad is een vaste hand, geoefend 
oog en geduld bij het inrijgen nodig. Deze stap kost sommigen veel 
moeite en het plezier is al bedorven, voordat de eerste stof er aan te 
pas komt.
Dat kan ook anders! Met ons handige ExtraordinAirTM Threading 
System is dit probleem helemaal opgelost. Met één druk op de knop 
krijg je snel en simpel het resultaat dat je wilt. Vooruit!

Gefrustreerd en gestresst? Nooit meer!

Beleef de weergaloze kwaliteit ...



Differentieel transport

Gebruiksvriendelijke 
            bediening

Pernille over de                            van baby lock:

‘Ik ben de trotse bezitter van een nieuwe baby lock.’
Meer op www.babylock.de

Selectie van de naad

Ovation

Je creativiteit kent hiermee
              geen grenzen ...



Kniehevel   voor vrije handen

Individuele persvoetinstelling

Snelheidsregeling en  
extra brede doorlaat

Stevige grijperkanalen  
met inklapbare hulpgrijper

Machinetype   Coverlock
Aantal naalden  1 tot 5
Aantal draden  8/7/6/5/4/3/2
Steken per minuut  1500
Lengte steek   0,75 tot 4 mm
Steekbreedte overlock 2 tot 9 mm
Steekbreedte coversteek 3 of 6 mm
Differentieel transport 0,6 tot 2:1

Technische gegevens

Optimaal naairesultaat 

Geoctrooieerd baby lock ATD-System

ExtraordinAirTM Threading System

in 2009 door baby lock ontwikkeld



2 jaar wettelijke garantie plus 
2 jaar baby lock verlengde garantie

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz

Web:  www.babylock.de 
E-Mail:  info@babylock.de 
Telefoon: 03722 / 40 82 200

8-draads 
expressieve 
steek 16 mm

Voor zomen, 
effectrijke 

siersteken & stiknaden

7-draads 
expressieve 
steek 16 mm

Voor zomen, 
effectrijke 

siersteken & stiknaden

6-draads 
siernaad  

16 mm
Rolnaad 

gecombineerd met 
covernaad

6-draads 
expressieve 
steek 14 mm

Rolnaad 
gecombineerd met 

covernaad

5-draads
veiligheids-
naad 12 mm

Aan elkaar naaien 
en randen afwerken 

van verschillende 
stoffen

4-draads 
overlock

Stevige naad voor 
de verwerking van 

verschillende stoffen

3-draads 
overlock

Randen afwerken 
voor verschillende 

textielsoorten

Rolzoom

Randen afzomen 
van lichte tot 

middelzware stoffen

elastische naad 
voor elastische 

textiel

4-draads 
coversteek  
6 mm
Elastische 

covernaad & 
mooi siereffect

3-draads 
coversteek  
3 mm

Voor zomen, 
naden van biesjes 

& siereffecten

Dubbele kettingsteek

Verbindings- & 
siernaad

Wave-steek

Met 4-draads-
coversteek  
voor 

individuele  
zomen

Wave  
rolzoom

Randen-
afwerking  

& versiering

Decoratieve 
siernaad

Selectie van de steek

4 jaar garantie 
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