Moderne, tofarvet
schweizisk design

Praktisk bærehåndtag

Farvekodede trådningsstier
til lettere trådning

LED-lys for optimal synlighed
Rummeligt arbejdsområde
(87 mm)

bernette 48 Funlock

Høj stingkvalitet med
hastigheder på op til
1300 sting i minuttet

Tilbehør i griberdæksel

Overlock-/dæksømsmaskine

Oversigt over sting

Uens tilførsel

Knivføring nedefra for bedre
synlighed og sikkerhed

Sikkerhedsknap er aktiveret,
når griberdækslet er åbent

Stor stofaffaldsbeholder medfølger

www.mybernette.com

DK 01/18

bernette 48 er topmodellen i Funlock-serien og er en kombination af en overlock- og en dæksømsmaskine. Den har
i alt 23 forskellige sting: 15 overlocksting, 3 dæksømme,
4 kombosting og 1 kædesøm, hvor overlockstingene har en
stingbredde på op til 7 mm. Trådningen lettes af farvekodede
trådningsstier, og en manuel tråder understøtter trådning af
nåleøjet. Gribertrådene trådes mekanisk. Kniven føres nedefra
og giver derfor ikke kun en ren kant, men også en sikker
håndtering og god synlighed til syning. b48 Funlock syr med
en hastighed på op til 1300 sting i minuttet.

Stingmønstre

b44

b42

Samlet antal sømmønstre

b48

15

4

5-trådet sikkerhedssøm

–

–

4-trådet sikkerhedssøm

–

–

4-trådet overlock

–

4-trådet/3-nåls dæksøm

–

3-trådet/2-nåls dæksøm (bred/smal)

–

3-trådet overlock (bred/smal)

–

3-trådet super-stretch

–

3-trådet fladlock (bred/smal)

–

3-trådet smal søm

–

3-trådet rullesøm

Oplev de tre nye bernette
Funlock-modeller i et moderne

schweizisk design

–

2-trådet kædesøm

–

2-trådet overlock (bred/smal)

–

2-trådet fladlock (bred/smal)

–

2-trådet rullesøm

–

2-trådet kastning (bred/smal)

–

Komfortfunktioner
Undergribertråder

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Dæksømsmaskine

Overlockmaskine

bernette 42 Funlock er en dæksømsmaskine med i alt 4
dæksømme. Professionelle sting på sømme, manchetter og
bånd giver dit syprojekt et perfekt look. Særligt elastisk stof
eller tynd strik som jersey kan håndteres perfekt med bernette
42. Trådning af nålen og griberen understøttes af en mekanisk
tråder til griber og en manuel nåletråder. Og et klart LED-lys
sikrer fremragende overblik over den store arbejdsflade.

bernette 44 har mange praktiske funktioner, som gør det
let for dig at komme ind i en verden med overlocksyning.
Med 15 sting tilbyder den en kompakt stingpakke. Finjustering
af stingene gøres let ved at dreje en knap. Trådning er understøttet af både farvekodede trådningsstier og griber- og n
 ål
etrådningshjælpeværktøjer. Kniven føres nedefra for at øge
sikkerheden. Det klare LED-lys sikrer god synlighed.
b44 er også hurtig – den syr op til 1300 sting i minuttet.

–

Farvekodede trådningsstier
System til direkte trådning
Trådspændingsudløsning, når syfoden hæves
Stinglængde justerbar under syning
Tilbehør i griberdæksel
Sylys

LED

LED

LED

Sikkerhedsknap er aktiveret, når dækslet er åbent
Tekniske data
Overlocksømbredde 3–7 mm

–

Dæksømbredde 2,8/5,6 mm

–

Kombosømbredde 3–10 mm

–

Knivføring nedefra

–
–

7-trins syfodstryk
Integreret håndtag til rullesøm i stingplade
Maksimal syhastighed (sting pr. minut)

–
1300

1300

1300

Standardtilbehør

Vil du gerne sy dit eget tøj, der ser perfekt ud, både uden på og på
vrangen? Så er de stilfulde bernette Funlock-modeller med deres
moderne schweiziske design perfekte til dig. Med dem kan du
klippe, afslutte og sy, alt i ét trin. De er det perfekte supplement til
en symaskine og giver dit tøj en professionel finish. Bestem selv, om
en maskine til dæksømseksperten eller en overlockmaskine passer
bedst ind i din systue – eller en kombinationsmodel med begge dele.
bernette Funlock-modellerne er nemme at betjene, har imponerende
stingkvalitet og stor holdbarhed, og er attraktivt prissat. Oplev glæden
ved kreativ syning på højeste niveau.

Oversigt over sting

Oversigt over sting

Standardoverlockfod
Afdækning til overgriber

–

Manuel nåletråder
Stofaffaldsbeholder
Nålesæt (ELX 705)
Værktøj og tilbehør i separat boks
Støvhætte
Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør fås i alle lande.
Med forbehold for ændringer i funktioner og design.

–

bernette
for my ideas

