Overlocker med
nem lufttrådning
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Elsker du gør det selv-projekter og ønsker du at give dit tøj et professionelt look?
Så har du brug for en bernette 64 AIRLOCK med lufttrådning. Den er let at bruge
og har alle de funktioner, du har brug for. Oplev stingkvalitet på højeste niveau!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
Så er den her endelig – bernette 64 AIRLOCK. Overlockeren med lufttråder. 
Gribertrådene trådes på ingen tid af lufttråderen – det har aldrig været lettere.
B64 AIRLOCK har endnu mere at byde på: friarmen gør det nemt at sy ærmer og
manchetter. Du vil elske den store arbejdsoverflade til højre for nålen og skydebordet.
5 lysdioder sikrer, at arbejdsområdet er velbelyst. Syfoden kan sænkes og løftes
midlertidigt vha. bernette frihåndssystemet, så dine hænder forbliver frie til at styre
stoffet. Med 16 forskellige sømme at vælge imellem og en syhastighed på op til
1300 sting pr. minut, færdiggører du dit projekt på ingen tid!

Oversigt over funktionerne

b64 AIRLOCK

Sting
Samlede antal pynte- og nyttesømme

16

4-trådet overlock
3-trådet overlock (bred/smal)
3-trådet superstræksøm
3-trådet fladlock (bred/smal)
3-trådet smal søm
3-trådet rullesøm
3-trådet picotsøm
2-trådet overlock (bred/smal)
2-trådet fladlock (bred/smal)
2-trådet rullesøm
2-trådet kastning (bred/smal)
Komfortfunktioner
Automatisk lufttrådning af gribertråde
Friarm
Farvekodede trådningsstier
Trådspændingsudløsning, når syfoden hæves
Stinglængde justerbar under syning
Tilbehør under griberdækslet
Sylys

5 LEDs

Sikkerhedsknap er aktiveret, når dækslet er åbent
Mikro-trådkontrol (mtc)
Frihåndssystem (FHS) inkluderer knæløfter
Tekniske data
Plads til højre for nålen

130 mm

Manuel trådskærer
Overlock stingbredde 5 – 7 mm
7-trins syfodsjustering
Rullesømsgreb under stingpladen
Maks. syhastighed (sting pr. minut)

1300

Standardtilbehør
Standardoverlockfod
Afdækning til overgriber
Friarmsbord
Deco-guide
Stofaffaldsbeholder
BERNINA ELx705-nålesæt
Forlængerbord
Ikke alle modeller og tilbehørsdele fås i alle lande. Med forbehold for ændringer i funktioner
og design.

Syinstruktioner til en trendy slå-om-tunika
Denne slå-om-tunika er lavet i en afslappet og sofistikeret stil. Den kan bæres med
jeans eller over en kjole, hvilket gør den utroligt alsidig. Slå-om-teknikken fungerer
helt uden knapper eller andre lukninger. Hvor fedt er det?
For syinstruktioner, inklusive mønsteret besøg:
www.bernette.com/wrap-tunic

Nålepude på spolestativet
Høj stingkvalitet med
hastigheder fra 350 til
1300 sting i minuttet

Optimale sting takket være
det justerbare syfodstryk

5 klare LED-lys for optimal
visibilitet

Knivføring nedefra for bedre
synlighed og sikkerhed

Praktisk friarm

Farvekodede trådningsstier
til lettere trådning

Masser af plads takket være
det store arbejdsområde
(130 mm)

Mikrotrådstyring (mtc) til
professionelle sømme

Tilbehør under griberdækslet

Automatisk lufttrådning til let
trådning af gribertråde

bernettes frihåndssystem til let
sænkning og midlertidigt hævning
af syfoden

bernette er et mærke tilhørende BERNINA Textile Group.

DA / 2020

www.bernette.com

