Overlockmaskinen
med förenklad
luftträdning
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Gillar du gör-det-själv och vill att dina kläder ska se proffsiga ut? Då är
bernette 64 AIRLOCK med luftträdning overlocken för dig. Den är lättanvänd
och har alla funktioner du behöver. Upplev stygnkvalitet på högsta nivå!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
Den är äntligen här – bernette 64 AIRLOCK. Overlockmaskinen med luftträdning.
Gripartrådarna träds på nolltid med luftträdning – det har friarmsfunktionen varit enklare.
b64 AIRLOCK har ännu mer att erbjuda: frihandsfunktionen gör det lätt att sy ärmar
och manschetter. Du kommer att uppskatta den stora arbetsytan till höger om nålen
och tillsatsbordet. Fem LED-lampor ser till att arbetsytan är ordentligt belyst. Syfoten kan
sänkas och tillfälligt höjas med hjälp av bernettes frihandssystem, så att du har händerna
fria för att styra tyget. Det finns 16 olika stygn att välja bland och en sömnadshastighet
på upp till 1300 stygn per minut, så du blir klar med sömnadsprojektet på nolltid!

Funktioner, översikt

b64 AIRLOCK

Stygn
Totalt antal sömmar

16

4-trådig overlock
3-trådig overlock (bred/smal)
3-trådig superstrech
3-trådig flatlock (bred/smal)
3-trådig smal söm
3-trådig rullfåll
3-trådiga pikot-sömmar
2-trådig overlock (bred/smal)
2-trådig flatlock (bred/smal)
2-trådig rullfåll
2-trådig kantsöm (bred/smal)
Bekväma funktioner
Automatisk luftträdning för gripartråden
Friarmsfunktion
Färgmarkerade trädningsvägar
Trådspänningen släpps när syfoten höjs
Stygnlängden kan justeras medan du syr
Tillbehör innanför griparluckan
Sybelysning

5 LEDs

Säkerhetsbrytare som aktiveras när skyddet öppnas
mtc-trådkontroll
Frihandssystem (FHS) inklusive knäspak
Tekniska uppgifter
Utrymme till höger om nålen

130 mm

Manuell trådavskärare
Overlockstygn, bredd 5 – 7 mm
7-stegsjustering av syfoten
Spak för rullfåll vid stygnplåten
Maximal syhastighet (stygn per minut)

1300

Standardtillbehör
Standardsyfot för overlock
Blindgripare
Friarmsskydd
Deco-guide
Tyguppsamlare
BERNINA ELx705 nålsats
Sybord
Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att ändra
funktioner och design.

Sömnadsbeskrivning för en trendig sveptunika
Den här sveptunikan är synnerligen sofistikerad och kan användas för många
tillfällen. Den kan bäras med ett par jeans eller över en klänning, den är användbar
till mycket! Sveptekniken fungerar helt utan knappar, spännen eller blixtlås. Visst
är det bra!
För sömnadsbeskrivning, inklusive mönstret, gå till:
www.bernette.com/wrap-tunic

Nåldyna på trådrullehållaren
Hög stygnkvalitet vid 
hastigheter på 350 upp till
1300 stygn per minut

Optimala stygn tack vare
justerbart syfotstryck

Fem starka LED-lampor för
optimalt belyst arbetsområde

Kniven arbetar underifrån för
bättre synlighet och säkerhet

Praktisk friarmsfunktion

Färgkodade trädningsvägar
för enklare trädning

Generöst med utrymme tack
vare den stora arbetsytan
(130 mm)
Micro Thread Control
(mikrotrådskontroll, mtc) för
professionella sömmar

Tillbehör innanför griparluckan

Automatisk luftträdning,
underlättar trädning av
gripartråden

Med bernettes frihandssystem
är det lätt att sänka och tillfälligt
höja syfoten

bernette är ett varumärke som ägs av BERNINA Textile Group.
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