A pneumatikus
szálbefűzővel felszerelt
overlock gép
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Rajong a DIY-ért és szeretne profi minőségű saját ruhákat varrni? Akkor a pneumatikus
befűzőrendszerrel felszerelt bernette 64 AIRLOCK pontosan Önnek való! A gép rendkívül
könnyen kezelhető, és rendelkezik minden olyan funkcióval, amire igényes alkotások
létrehozásához szüksége lehet. Az öltések tökéletessége ámulatba fogja ejteni!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
Végre megérkezett – a bernette első, pneumatikus befűzőrendszerrel felszerelt overlock
gépe. A neve: bernette 64 AIRLOCK. A pneumatikus szálbefűző pillanatok alatt befűzi
mindkét alsószálat – a befűzés még sosem volt ennyire egyszerű. A b64 AIRLOCK-nak
azonban még számos további előnye is van: szabadkarján kényelmesen dolgozhat az olyan
zárt, cső alakú darabokkal is, mint például a ruhaujjak vagy a nadrágszárak. A gépkar és
a rátolható varróasztal hatalmas munkafelületet biztosít, aminek tökéletes megvilágításáról
5 LED fény gondoskodik. A talpat a térdemelő segítségével is leengedheti és ideiglenesen
felemelheti, így kezei mindvégig az anyagon maradhatnak. A 16 különböző beépített
öltéssel és az akár 1300 öltés/perces varrósebességgel egyedi ruhakölteményeit egy
szempillantás alatt elkészítheti!

A funkciók áttekintése

b64 AIRLOCK

Öltések
Beépített öltések száma összesen

16

4 szálas overlock
3 szálas overlock (széles/keskeny)
3 szálas szuper sztreccs öltés
3 szálas flatlock (széles/keskeny)
3 szálas keskeny szegés
3 szálas rolniszegés
3 szálas pikóöltés
2 szálas overlock (széles/keskeny)
2 szálas flatlock (széles/keskeny)
2 szálas rolniszegés
2 szálas orsószegés (széles/keskeny)
Kényelmi funkciók
Pneumatikus alsószál befűzés
Szabadkar
Különböző színekkel jelölt befűzési útvonalak
A talp felemelésekor automatikusan kikapcsoló szálfeszítés
Varrás közben állítható öltéshossz
Tartozékos doboz
Varrófény

5 LED-es

A burkolat lenyitásakor azonnal bekapcsoló biztonsági zár
Szálellenőr (mtc)
Térdemelő (FHS)
Műszaki adatok
Gépkar hossza a tűtől

130 mm

Kézi szálvágó
Overlock öltésszélesség: 5 – 7 mm
7 fokozatban állítható talpnyomás
Beépített láncnyelv a tűlemez alatt
Maximális varrósebesség (öltés/perc)

1300

A géppel együtt szállított tartozékok
Overlock talp
Konverter kétszálas varratokhoz
Szabadkarvédő
Deco útmutató
Hulladékgyűjtő
BERNINA ELx705 tűkészlet
Rátolható varróasztal
Nem minden modell és tartozék érhető el minden országban. Fenntartjuk a jogot a gép
felszereltségének és külalakjának megváltoztatására.

Varrási útmutató egy trendi tunikához
Hogy ez az alkalmi tunika mennyire stílusos! És persze sokoldalú, hiszen viselhető
farmerrel, de egy ruhára is rávehető. Ráadásul még gombokkal, tépőzárakkal,
patentokkal és hasonlókkal sem kell bajlódnia. Hát nem nagyszerű?
A varrási útmutatót és a szabásmintát itt érheti el:
www.bernette.com/wrap-tunic

Tűpárna a száltartó állványon
Kiváló öltésminőség akár
1300 öltés/perces
varrósebességgel

Tökéletes öltések az állítható
talpnyomásnak köszönhetően

5 LED fény az optimális
megvilágításért

Rejtett felsőkés a varrófelület
jobb beláthatóságáért és a
nagyobb biztonságért

Praktikus szabadkar

Különböző színekkel jelölt
befűzési útvonalak a még
könnyebb befűzésért

Hatalmas munkafelület
(130 mm)

Szálellenőr (mtc)

Tartozékos doboz

Pneumatikus befűzőrendszer
az alsószálak befűzéséhez

bernette térdemelő (FHS) a
talp egyszerű leengedéséhez és
ideiglenes felemeléséhez
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