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Overlock šivalni stroj 
s  preprostim zračnim 

 napeljevanjem sukancev
bernette 64 AIRLOCK
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Obožujete DIY in želite izboljšati videz oblačil, ki jih izdelujete? Nujno potrebujete 
 bernette 64 AIRLOCK z zračnim napeljevanjem sukancev. Stroj je enostaven za uporabo 
in ponuja vse funkcije, ki jih potrebujete. Izkusite najvišjo možno kakovost šivov!



bernette 64 AIRLOCK

bernette 64 AIRLOCK je končno tukaj! Overlock z zračnim napeljevanjem sukancev. 
Ekspresno zračno napeljevanje sukancev v zajemalce – še nikoli ni bilo tako preprosto!  
b64 AIRLOCK ponuja še več možnosti: zahvaljujoč rokavniku boste z lahkoto šivali rokave 
in hlačnice. Vzljubili boste veliko delovno površino z veliko prostora na desni strani od igle 
in snemljivo mizo. 5 LED-lučk zagotavlja odlično osvetlitev delovne površine. Posebna 
kolenska dvigalka (bernette Free Hand System) omogoča dvig in spust tačke, obe roki  
pa lahko uporabite za vodenje blaga. Zahvaljujoč 16 različnim šivom in najvišji hitrosti 
1300 šivov na minuto boste zaključili vse svoje projekte v najkrajšem možnem času!



Določeni modeli in dodatki niso na  voljo v vseh državah. Možne so spremembe funkcij  
in oblikovanja.

Pregled funkcij b64 AIRLOCK

Šivi

Skupno število vzorcev šivov 16

4-nitni overlock šiv

3-nitni overlock šiv (ozek/širok)

3-nitni super raztegljivi šiv

3-nitni ploščati šiv (ozek/širok)

3-nitni ozek šiv

3-nitni zviti rob

3-nitni picot šiv

2-nitni overlock šiv (ozek/širok)

2-nitni ploščati šiv (ozek/širok)

2-nitni zviti rob

2-nitni oviti overlock šiv (ozek/širok)

Najboljše uporabniške funkcije

Avtomatsko zračno napeljevanje sukancev v zajemalce

Rokavnik 

Barvne oznake za napeljevanje

Izklop napetosti sukancev ob dvigu tačke

Prilagajanje dolžine šiva med šivanjem

Priročno shranjevanje dodatkov v pokrov zajemalcev 

Osvetlitev 5 LED

Varnostni mehanizem za preprečevanje zagona z odprtim pokrovom

Mikroregulator za nadzor dolžine sukanca (Micro Thread Control, mtc)

Priložena kolenska dvigalka (FHS)

Tehnični podatki

Prostor desno od igle 130 mm

Ročni rezalnik sukanca

Širina overlock šiva 5 – 7 mm

7-stopenjsko prilagajanje pritiska tačke 

Posebna ročica za izdelavo zvitih robov v bližini vbodne plošče

Najvišja hitrost šivanja (šivov na minuto) 1300

Standardni dodatki

Standardna tačka za overlock

Konverter zgornjega zajemalca

Rokavnik

Vodilo za okrasne sukance

Posoda za odrezke

Nabor igel BERNINA ELx705

Miza za povečanje delovne površine



Napotki za izdelavo trendovske ovite tunike

Vau! Ovita tunika izgleda zelo vsakdanje in hkrati prefinjeno. Lahko jo kombinirate  
s kavbojkami ali obleko, saj je res vsestranska za uporabo. Pri ovitem kroju ne 
 uporabljamo gumbov ali drugih dodatkov za zapenjanje. Odlično!

Navodila za šivanje, vključno z vzorci, najdete na: 
www.bernette.com/wrap-tunic



Zagon noža od spodaj za večjo 
preglednost in varnost

Praktičen rokavnik

5 luči za optimalno vidnost

Prilagajanje pritiska tačke za 
optimalno kakovost šivov

Visoka kakovost šivov ne glede 
na hitrost: od 350 do 1300 šivov 
na minuto

Blazinica za igle in bucike na 
stojalu za omot



Priročno shranjevanje dodatkov  
v pokrov zajemalcev

Mikroregulator za nadzor dolžine 
sukanca (Micro Thread Control, mtc)

Kolenska dvigalka (FHS) za 
 preprosto spuščanje in dvigovanje 
tačke

Avtomatski vdevalec za preprosto 
 napeljevanje sukancev v zajemalce

Velika delovna površina  
(130 mm)

Barvne oznake za lažje 
 napeljevanje
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bernette je blagovna znamka BERNINA Textile Group.


