
VQ2

Uw creativiteit hangt voortaan enkel 
van uw verbeelding af

• 473 ingebouwde steken

• 285 mm lange vrije arm

• ICAPS - Continu Automatische 
persvoetdruk

• Draaifunctie

• Hoge naaisnelheid tot 1050 steken 
per minuut

VQ2



Druk uw creativiteit uit
Houdt u van heerlijke stoffen, perfecte patronen en nieuwe technieken? Zit u 
boordevol ideeën? Ligt uw huis vol met boeken, patronen, zijde en andere stoffen? 
Naaien is voor u dan ook pure kunst. Dankzij het touchscreen en de extralange arm 
(perfect voor grotere voorwerpen zoals jasjes en quilts) van de Innov-is VQ2 kunt u 
het voortaan allemaal nog wat groter zien. 

De Innov-is VQ2 maakt uw (naai)dromen werkelijkheid.

Groot lcd-touchscreen
Het grote, scherpe en heldere lcd-kleurentouchscreen heeft gebruiksvriendelijke 
bedieningselementen om steken te selecteren en in te stellen. Werk heel 
gemakkelijk met de grote, intuïtieve pictogrammen op het touchscreen. En bekijk 
nu ook leerprogramma’s rechtstreeks op uw naaimachine.

Draaifunctie
De persvoet gaat automatisch omhoog als u de naald naar beneden laat, zodat 
u de stof snel en vlot kunt draaien.

My Custom Stitch™
Welk type steek ook uw voorkeur geniet ... de functie ‘My Custom Stitch™’ 
biedt u de vrijheid om uw eigen steekontwerp te maken, rechtstreeks op het 
lcd-scherm.

Diverse meegeleverde accessoires
De Innov-is VQ2 bevat een uitgebreid gamma standaardaccessoirevoeten, 
waaronder een open fantasiequiltvoet en een 1/4” quiltvoet met geleider.



Naaien met een lange vrije arm
De extra lange vrije arm 285 mm geeft 
u meer ruimte dan ooit. 
De Innov-is VQ2 biedt veel meer ruimte 
voor die extra grote quilt-, mode- en 
stofferingsprojecten.

Toets verstevigingssteek
Met een eenvoudige druk op de toets 
naait u zo een versteviging aan het 
begin en einde van de naad.

ICAPS
Garandeert een consistente steeklengte 
op alle stofdiktes. De persvoet oefent 
namelijk een evenwichtige druk op de 
stof uit (ongeacht de dikte) en zorgt zo 
voor een uniforme steekkwaliteit, zelfs 
op oneffen oppervlakken.

Uw inspiratie kent geen grenzen meer.  
Met de Innov-is VQ2 geniet u van de 
wereldbekende Brother-betrouwbaarheid 
in een gebruiksvriendelijke naaipartner 
die uw creativiteit naar een hoger niveau 
tilt. Een inspiratiebron voor frisse ideeën. 
Werk met een uitgebreid gamma van 
stoffen (van het dikste denim en 
zwaarste fl uweel, tot de fi jnste zijde- en 
chiffonstoffen). Ga elke (naai)uitdaging 
aan: van jassen tot quilts.



Zeer heldere verlichting
De zeer heldere ledverlichting 
geeft helder, natuurlijk licht 
zodat u altijd alle kleuren en 
steek-details kunt zien 
ongeacht de lichtomstan-
digheden. De licht-sterkte is 
volledig instelbaar zodat u de 
verlichting optimaal kunt 
afstemmen op u en uw 
omgeving.

Automatisch elektronisch 
draadinrijgsysteem
Het inrijgen van de draad in de 
naald is zo eenvoudig: één druk 
op de knop is voldoende.

Functies en 
mogelijkheden

Centrale bedienings-
elementen
Naaien wordt gemakkelijker met 
de handige centrale bedienings-
elementen en met één vinger 
bedient u machine-functies dankzij 
elektronische touchpads.

7-punts transporteur
Een verbeterd en langer doorvoermechanisme voor 
een uitstekende doorvoer van gelaagde stoffen en 
stikwerk dat tot in de puntjes verzorgd is.
Met multidirectionele doorvoer om rechte steken in 
acht richtingen en zigzagsteken in vier richtingen te 
naaien.

Handig opbergvak 
voor accessoires
Berg heel eenvoudig al uw 
accessoires op.



Onafhankelijk 
spoelwindsysteem
Wind een nieuwe spoel op zonder 
uw naaiwerk te onderbreken. 
Controleer de snelheid van het 
spoelwindsysteem naargelang het 
soort garen. Gebruik de klospen 
om met twee naalden te naaien.

Snel verwisselbare 
spoel
Plaats een volle spoel en u 
kunt meteen aan de slag.

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

Extra groot naaigebied
Creëer nog grotere projecten 
met het fl exibele extra grote 
naaigebied, ideaal voor 
quiltprojecten.

Schuifknop voor 
snelheidsregeling
Stel de snelheid in van langzaam 
tot snel. Hiermee kunt u tijdens 
het naaien ook de steekbreedte 
wijzigen.

Extra groot kleuren-
touchscreen
Raak eenvoudig het grote, duidelijke 
scherm met breedhoekbeeld aan om:

• Borduurontwerpen op het scherm 
te bewerken

• Uw instellingen aan te passen

• Over te schakelen op een van de 
13 ingebouwde talen

• Te kijken hoe laat het is

• Leerprogramma’s op het scherm 
en de ingebouwde hulpfunctie te 
raadplegen 

2 USB-poorten
Eén USB-aansluiting voor een muis of 
geheugenstick om uw steken te 
importeren en te exporteren.
En één USB-aansluiting voor uw pc om 
uw machine gemakkelijk te updaten.



Decoratieve steken
De Innov-is VQ2 wordt geleverd met 
een serie brede siersteken die ideaal 
zijn voor de decoratie van stoffering, 
kleding en quiltprojecten. Precies wat 
u nodig hebt.

Brede steken
U kunt extra brede decoratieve 
steken naaien tot 40 mm breed.

Crazy quilting ontwerp
Tal van speciaal ontwikkelde, nieuwe, 
fantastische quiltsteken zijn ideaal 
voor de enthousiaste quilter. Met 
deze unieke ontwerpen hebt u altijd 
volop keuze voor elk project.

Vintageontwerp
Voeg mooie versieringen toe aan uw 
projecten met deze schitterende 
collectie vintagepatronen.

Heirloom
Kies klassieke heirloom voor speciale 
projecten, van doop- of trouwjurken 
tot fi jn tafellinnen.

‘Ik hou van je’-ontwerp
Maak speciaal genaaide objecten 
voor uw dierbaren in 15 verschillende 
talen met het ‘Ik hou van je’-ontwerp.

Neem uw creativiteit 
in handen
Kies één van de honderden steken, inclusief 14 verschillende knoopsgaten en 
5 soorten ingebouwde alfabetten. Bepaal zelf heel gemakkelijk de breedte, lengte, 
grootte en dikte ervan via het lcd-touchscreen. Stel alle gewenste steken in en sla 
op. Sla ook de combinaties op voor toekomstige projecten. Met de Innov-is VQ2 
hebt u alles perfect onder controle.





Multifunctioneel voetpedaal
Multifunctioneel voetpedaal met 
hielbediening en zijpedaal. Bedien tot 
drie functies met het voetpedaal.

Kies uit:
• Draadknipfunctie
• Eén steek naaien
• Achteruit naaien
• Naald omhoog/omlaag

De afstand tussen de pedalen is 
instelbaar en het zijpedaal kan links 
of rechts worden geplaatst.

Brede tafel
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.

Boventransportvoet
Met deze geavanceerde, gemotoriseerde 
voet met boventransport kunt u een 
enorme reeks stoffen (zoals denim, zijde, 
stretch- en dikke stoffen) met het 
grootste gemak doorvoeren.

Optionele extra’s

Klossenstandaard met 
2 pennen
Deze klossenstandaard met 2 pennen is 
stevig aan de machine bevestigd en biedt 
plaats aan twee grote garenklossen voor 
de aanvoer van garen of om met twee 
naalden te naaien.

Breng voor nadere informatie een bezoek aan uw dealer of surf naar www.brothersewing.eu.

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

www.brothersewing.eu

Decoratieve spoelhuls
Maak prachtige steken met decoratieve 
onderdraad.

Circulair hulpstuk
Met het circulaire hulpstuk kunt u 
bijvoorbeeld bogen en concentrische 
cirkels naaien. Gebruik de band- en 
kordonneervoet voor de cruciale details, 
zoals sierstiksels en sierbanden.

Vrijehandhulpstuk
Geniet van de vrijheid om zonder handen 
te borduren. Houd de stof goed vast 
terwijl zij vlot onder de naald door schuift.

Zijsnijder
Met de zijsnijder hebt u perfect gesneden 
randen zoals met een overlock. Snij de 
overhandse steken en stofresten tegelijk 
weg. Ga creatief aan de slag met mooi 
afgewerkte naden met rechte steken of 
zigzagsteken.

Uitlijningsvoet ‘V’ voor verticale 
steken 
Ga voor nauwkeurig gestikte naden op 
rechte en gebogen lijnen. De uitlijningsvoet 
voor verticale steken is een makkelijk te 
bevestigen metalen voet met zichtbare 
maatindicaties op 2 mm van elkaar, voor 
gebruik als stofgeleider.

Plisseervoet
Maak heel eenvoudig en gelijkmatig 
smalle of brede plooien in een lichte stof. 
Het aanpassen van de afstand tussen de 
plooien is echt kinderspel.

Open voet met boventransport
De open voet met boventransport biedt alle 
functies van de voet met boventransport 
die met de directe dubbele doorvoer wordt 
meegeleverd. Deze voet is aanbevolen voor 
elke toepassing waarbij een nog beter zicht 
wenselijk is. 
Deze voet heeft een brede opening voor 
diverse zijdelingse naaldposities.


