
Modellspecifikation Cover Pro 2000CPX
Klassifikation Mekanisk 4-trådig coversömmaskin

Sömmar Trillingsöm 6 mm, tvillingsöm 6 mm, 
tvillingsöm 3 mm, kedjesöm

Stygnlängd 1-4 mm

Maskin storlek L:414/B:243/H:335mm

Vikt 8,1 kg

Syhastighet 1000 spm

Snabbträdning av gripare Ja

Stygn- och funktionsval Utvändiga reglage, sömöversikt

Reglerbart pressarfotstryck Steglöst med markeringar

Extra högt pressarfotslyft Ja

Differentialmatning 0,5-2.25

Trådavskärare Ja

Färgkodad trådväg Ja

Belysning av syområde LED belysning

Standard pressarfötter Coversömfot monterad på maskinen

Standard tillbehör Tillbehörsask, liten och stor skruvmejsel, 
4 st  trådnät, 4 st trådrullestopp (stora), 
pincett, rengöringsborste, nålträdare, 

nålpaket 5-pack, 2 st monteringsskruvar 
till extra tillbehör, vinylplasthuv, fotpedal 

med elkabel, instruktionsbok

Industriella trådspänningsfunktioner såsom STS för sömnad i 
tjocka tyger hjälper till att dra åt gripartråden så att sömmen blir 
platt och fin samt TLC (Tension Level Control) som förhindrar att 
tunna tyger rynkar sig.

Vertikalt nålnedslag för extra styrka, kontroll och stygnkvalitet. 
Stort invändigt arbetsutrymme 143 x 100 mm till höger om nålen, 
tillåter tvilllingsömmar långt in på tyget. Maskinen är även utru-
stad med friarm, vilket gör att du enkelt kommer åt alla områden 
för att fålla eller dekorera dina projekt. Ny LED belysning över 
arbetsområdet.

Enkel att trä, enkel snabbträdning av kedjegriparen. Snapp in 
trådguider för enkel trädning. Automatisk utlösning av trådspän-
ningen när pressarfoten är lyft. Extra högt pressarfotslyft, vilket 
gör det enkelt att arbeta med tjocka tyger.

Cover Pro 2000CPX
Professionella fållar 
Effektfulla fållar och dekorationer med co-
versömmaskin. Cover Pro 2000CPX är en co-
versömmaskin, specialmaskin för kedjesöm, 
tvilling- och trillingsömmar med en syhastig-
het upp till 1000 stygn per minut. Du kan välja 
mellan 6 mm bred eller 3 mm smal tvillingsöm. 
Utvändiga reglage för justering av bl.a stygn-
längd. Sömmarna kan användas till fållar, quilt-
ning och kreativa dekorationer. Både rät- och 
avigsidan av sömmarna är lika användbara.

• Coversöm maskin
• Trillingsöm
• Tvillingsöm 3 och 6 mm breda
• Kedjesöm
• Differentialmatning
• Stort invändigt arbetsutrymme 143 x 100 mm
• Vertikalt nålnedslag
• Snabbspak för platta fina sömmar
• Färgkodad trådväg
• Snabbträdning av kedjesömgripare
• Friarm
• 5 års full garanti



Beautiful bindings and amazing

hems are quick and easy with

the CoverPro 2000CPX. It’s the

perfect machine for activewear

and dance as well – apply elastic

within a casing with a beautifully

professional finish – all in one pass.

The Perfect Companion
to your Serger

Accomplishing great sewing is in the details. The CoverPro 2000CPX
makes it easy to achieve professional results at home - and with today’s
fashionable variety of fabrics. Stitch jersey to polyester with a simple 2
needle Cover Stitch – no puckering at the push of a lever using Janome’s
Tension Level Control (TLC). T-shirt neck bindings are a snap, and give a
great accent to make your creations a step above ready to wear. Add a
great sleeve detail by adding a cotton roll accent – three fabrics in one
garment come together perfectly with the 2000CPX.

Chain Stitch

3mm Double Needle 

Cover Stitch 

6mm Double Needle 

Cover Stitch 

6mm Triple Needle 

Cover Stitch 

The 2000CPX is a three-needle,

four-thread model. Enjoy these

useful stitches:

Janome quality and precision mean your 
stitches will look beautiful inside and out.

It Hems, It Binds, It Bastes, It Embellishes...

It’s Indispensable!
Create Dazzling 
Decorative Effects

CHAIN STITCH

3MM DOUBLE NEEDLE
COVER STITCH

6MM DOUBLE NEEDLE
COVER STITCH

6MM TRIPLE NEEDLE
COVER STITCH

Beautiful binding in one easy 
step, using the optional tape 
binder accessory.

Clear View Cover 
Stitch Foot

Elastic Gathering 
Attachment

Tape Binder

Cover Hem Guide

Center Guide Foot

Amazing hems – even on 
thin and slippery fabrics

Faux pintucking with a 
2-needle, wide cover stitch

Straddle a center seam to 
create a trendy detail

3-needle cover stitch for 
elegantly precise topstitching

Optional Accessories

Specifications and design subject to change without notice.  © 2009, Janome America, Inc.

You’re ready to make all of
your creations as beautiful and
professional as possible. Your
sewing room is ready for the
CoverPro 2000CPX – the perfect
complementary machine to your
Janome serger. Enjoy flawless
hemlines, double and triple needle
cover stitches, chainstitching for
amazing decorative effects – The
CoverPro 2000CPX gives you
the perfection of an industrial
model with the ease-of-use of
a home sewing machine. And
because it’s a Janome, you can
be sure the quality and reliability
are unsurpassed.

Photos Courtesy of Mie Pilborg Brindle.
See more of her sewing inspiration at
www.sewinglikemad.com.

Stort arbetsutrymme
Arbetsyta till höger om nålen, 
143 x 100 mm. Detta gör det 
möjligt att sy cover sömmar 
långt in på ditt syprojekt. 

Vertikalt nålnedslag
Samma igenkännande vertikala 
nålnedslag som på symaskinen, 
vilket säkrar bästa stygnresultat. 
Med extra utrymme runt 
nålmekanismen blir det enkelt 
att byta nålar. Pressarfotslyften 
är också bekvämt placerad.

Kantband
Kanta med kantband, snabbt 
och enkelt med kantbandvika-
ren (extra tillbehör). 

Stråveck
Quilta med bred tvillingsöm. 
Sömmen får vackert stråveck 
utseende.

Flexibla justeringsmöjligheter 
för stygnlängd  och 
differentialmatning
Cover Pro 2000CPX har 
den mest flexibla justeringen 
för stygnlängd 1-4 mm och 
differential matning 0.5-2.25.

Enhands trådavskärare
Precis som på en symaskin, 
du skär enkelt av tråden med 
en enkel rörelse.

Friarm
Oumbärlig vid fållning av 
ärmar, byxben, linningar och 
andra svåråtkomliga sömmar. 

Nålsystem
Använd Organ ELx705 nålsystem. 
Precis som för industrinålar, har 
denna specialnål ett långt spår på 
både fram och baksidan. Vilket 
gör nålen pålitlig och förhindrar 
hoppstygn. 

Kantband
Kanta med kantband, snabbt 
och enkelt med kantbandvika-
ren (extra tillbehör). 

Industriell trådspänning
STS för sömnad i tjocka tyger 
som hjälper till att dra åt gri-
partråden så att sömmen blir 
platt och TLC (Tension Level 
Control) som förhindrar att 
tunna tyger rynkar sig.

Egenskaper och fördelar Cover Pro 2000CPX
Kedjesöm 
2-trådig söm som kan sys mitt 
i tyget. Används till samman-
fogning av två tyglager för att 
pressa isär sömsmånen, till 
stickningar och fållar. 

Tvillingsöm 3 mm 
3-trådig söm med 2 parallella
raksömmar på rätsidan och 
professionell sick-sack på 
baksidan, 3 mm bred. Kan sys 
mitt i tyget. Används till fållar, 
stickningar och dekoration. 

Trillingsöm 6 mm 
4-trådig söm med 3 parallella 
raksömmar på rätsidan och
professionell sick-sack på 
baksidan, 6 mm bred. Kan sys 
mitt i tyget. Används till fållar, 
stickningar och dekoration. 

Tvillingsöm 6 mm 
3-trådig söm med 2 parallella 
raksömmar på rätsidan och 
professionell sick-sack på bak-
sidan,  6 mm bred. Kan sys 
mitt i tyget. Används till fållar, 
stickningar och dekoration. 

Art. nr: Produkt: Pris:

795 812 008 Sybord 789,00

795 844 009 Kantbandsvikare 12 mm inkl. 
bottenplatta och kort fot

1749,00

795 818 107 Tvillingsömfot - transparent 588,00
795 819 108 Guidefot - centrerad 399,00

Tillbehör att komplettera 
Cover Pro 2000CPX med:

Komplett tillbehörslista med beskrivning, se 
längst bak i magasinet.

Mönster till barnkläder: www.svenskamonster.se
Ekologiskt tyg: www.tyglycka.se
Knappar m.m: www.3exter.se



1.

Art. nr: 795 838 103   8 mm  (skär till band 32 mm)
Art. nr: 795 844 009 12 mm  (skär till band 42 mm)
Art. nr: 795 845 000 15 mm  (skär till band 50 mm) 

Kantbandsvikaren viker bandet 4 gånger runt den råa kanten och 
syr fast i ett enda moment. Till stretch passar tunna interlocktyger 
bäst. Välj mellan tre olika bredder: 8, 12 eller 15 mm. För 8 mm 
- klipp remsan 32 mm bred, 12 mm - klipp remsan 42 mm bred
och för 15 mm - klipp remsan 50 mm bred. Kantbandsvikarna 8
och 12 är inkl. pressarfot, basplatta och skruv.

Gör så här:
1. Montera kantbandsfoten som följer med kantbandsvikaren.
Skär till 32, 42 eller 50 mm breda breda remsor av interlock eller
tunn ribb. Färdiga blir kantbanden 8, 12 eller 15 mm breda ber-
oende på vilken kantbandsvikare du valt.
Placera bottenplattan (1:3) på maskinen, Passa den lilla metall-
piggen (1:4) på undersidan av bottenplattan i det vänstra hålet
(1:5) på den främre skyddskåpan. Matcha det ovala hålet (1:6)
i bottenplattan med det högra skruvhålet (1:7) på skyddskåpan
och skruva fast bottenplattan med den blanka medföljande skru-
ven (1:8).

Att använda kantbandsvikaren:

Kantbandsvikare till Cover Pro
till 8, 12 och 15 mm breda kantband

Maskininställningar:
Stygn: Kedje- tvilling- eller trillingsöm 
Stygnlängd: 3-4
Differential:      1,0 - 2,0
Pressarfot: Kantbandsfoten eller Centerguidefoten

(skruva bort guiden på centerguidefoten)
P-tryck:  Normalt
Nål: Organ ELx705
Tråd: 2-4 overlocktrådrullar
Trådspänning:       Gul: 4, Blå: 4, Röd: 4, Grön: 3

Tips: För smal tvillingsöm använd center och vänster nålposition  
För kedjesöm använd vänster nålposition. Skär till remsorna med 
hjälp av rullkniv, linjal och skärmatta.



2.

3.

4.

4. Du kan göra flera olika justeringar. Lossa bägge vita hattskru-
varna för att justera placering av nålnedslagen i kantbanden.
Du kan även välja mellan tre olika vikningar. Justera efter eget
önskemål med skruvarna (4:17-18) på baksidan av kantbandsvi-
karen som reglerar vikguiderna (4: 19-20).
A: Ovan- och undersidan viks med samma mått,
B: Ovansidan viks något mindre än undersidan,
C: Ovansidan viks något bredare än undersidan.

Placera tyget från vänster in i vikningen av remsan. Sänk pressar-
foten och börja sy.

Tips: Sy ett prov innan ni syr på det riktiga plagget för att vara 
säker på att kantbandet blir korrekt placerad. Dra inte i bandet 
eller tyget medan du syr. Avsluta med att sy ut på spilltygbit (du 
kan inte sy utanför tyget).

2. Placera kantbandsvikaren (2:1) och matcha skruvhålen (2:4) på
bottenplattan (2:3) med skåran på kantbandsvikaren (2:2). Skruva
fast med 2 vita hattskruvar (2:5),

3. Öppna upp spiralguiden på kantbandsguiden genom att föra
den emot dig. Med bandets avigsida emot dig trär du bandet
genom kantbandsguiden enligt Fig 1. Tips: För enklare trädn-
ing av remsan, klipp av remsan diagonalt i framkanten enligt Fig.
2.Trä remsan i vikguiden ( 3:12) och hjälp till med en pincett (3:14)
genom öppningen (3:13) så att remsan kommer igenom. Dra ut
ca: 5 cm (2”) av remsan ur mynningen (3:15) och bakåt under
pressafoten så att remsan viks. Gör ett syprov.


