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Liker du gjør-det-selv-prosjekter og har du lyst til å gi klærne dine en profesjonell stil? 
Så trenger du bernette 64 AIRLOCK med luftitræder. Den er enkel å bruke og har alle 
funksjonene du trenger. Opplev stingkvalitet på aller høyeste nivå!



bernette 64 AIRLOCK

Endelig er den her – bernette 64 AIRLOCK. Overlockmaskinen med luftitræder. Tråden 
træs på et blunk via luftitræderen – aldri før har det vært så enkelt. b64 AIRLOCK har 
enda mer å tilby: friarmen gjør det enkelt å sy ermer og mansjetter. Du kommer til å 
elske den store arbeidsplassen til høyre for nålen og forlengelsesbordet. 5 LED-pærer 
sikrer strålende lys i hele arbeidsområdet. Trykkfoten kan senkes og midlertidig løftes ved 
hjelp av bernettes frihåndssystem, så hendene dine kan brukes til å lede tekstilene. Med 
16 forskjellige sting å velge fra og en syhastighet på opptil 1300 sting i minuttet kommer 
du til å gjøre ferdig prosjektet ditt på et blunk!



Ikke alle modeller og alt tilbehør tilbys i alle land. Det kan forekomme endringer angående 
innhold og design.

Oversikt over funksjoner b64 AIRLOCK

Sømmer

Totalt antall sømmer 16

4-tråds overlock

3-tråds overlock (bred/smal)

3-tråds superelastisk søm

3-tråds flatlocksøm (bred/smal)

3-tråds rullefaldsøm

3-tråds rullekant

3-tråds picotsøm

2-tråds overlock (bred/smal)

2-tråds flatlocksøm (bred/smal)

2-tråds rullekant

2-tråds overlock med kantløkker (bred/smal)

Komfortfunksjoner

Automatisk tråditræder for gripertråd

Friarm 

Fargekodede trådbaner

Trådspenningen gir etter når trykkfoten heves 

Stinglengden kan justeres mens du syr

Tilbehør under griper-dekselet 

Sylys 5 LEDs

Sikkerhetsbryter aktiveres når dekselet er åpent

Mikrotrådkontroll (mtc)

Frihåndsystem (FHS) inkludert kneløfter

Tekniske data

Syområde til høyre for nålen 130 mm

Manuell trådkutter

Overlock-søm bredde 5 – 7 mm

7-trinns justering av trykkfoten 

Rullefaldspak under sømplaten

Maksimal syhastighet (sting i minuttet) 1300

Standardtilbehør

Standard overlockfot

Tildekking av øverste griper

Friarmsdeksel

Dekorasjonsguide

Avfallsbeholder

BERNINA ELx705 nålesett

Forlengelsesbord



Syinstruksjoner for en moteriktig omslagstunika

Denne omslagstunikaen har en svært avslappet, men samtidig sofistikert stil.  
Den kan brukes sammen med jeans eller over en kjole, og er utrolig allsidig. 
 Omslagsteknikken fungerer uten knapper eller andre lukkemekanismer. Er ikke  
det kult?

For syinstruksjoner, inkludert mønster, gå til: 
www.bernette.com/wrap-tunic



Kniven arbeider nedenfra for 
 bedre oversikt og sikkerhet

Praktisk friarm

5 klare LED-pærer for best  
mulig lys

Optimale sting takket være 
 regulerbart trykkfottrykk

Høy sømkvalitet med fart  
fra 350 til opptil 1300 sting  
per minutt

Nålepute på spolestativet



Tilbehør under griper-dekselet

Mikrotrådkontroll (mtc) for 
 profesjonelle sømmer

bernette frihåndssystem for enkel 
senking og midlertidig løfting av 
trykkfoten

Automatisk tråditræder for enkel 
 itræding av gripertråd

Masse plass takket være stort 
arbeidsområde (130 mm)

Fargekodede trådbaner for 
enklere itræing
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Merkevaren bernette tilhører BERNINA Textile Group.


