Moderne sveitsisk design
med to farger

Praktisk bærehåndtak

Fargekodede trådbaner
for enklere itræing

LED-lys for optimal belysning
Romslig arbeidsområde
(87 mm)

bernette 48 Funlock

Høy sømkvalitet med opptil
1300 sting per minutt

Tilbehør i griper-dekselet

Overlock-/dekksømmaskin

Sømoversikt

Differensialmating

Kniven arbeider nedenfra for
bedre oversikt og sikkerhet

Sikkerhetsbryter aktiveres
når dekselet åpnes

Stor avfallsbeholder
inkludert
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bernette 48 er toppmodellen i Funlock-serien, og er en
kombinasjon av overlock- og dekksømmaskin. Den har totalt
23 sømmer: 15 overlocksømmer, 3 dekksømmer, 4 kombinasjonssømmer og 1 kjedesøm, overlocksømmene med stingbredde på opptil 7 mm. Træingen er tilrettelagt ved farge
kodede trådbaner, og en manuell nålitræder hjelper til med
å få tråden gjennom nåløyet. Undertråden træs mekanisk.
Kniven arbeider nedenfra og gir derfor både rene kutt, trygg
bruk og god oversikt over syingen. b48 Funlock syr med en
fart på opptil 1300 sting per minutt.

Sømmer

b48

b44

b42

23

15

4

5-tråds sikkerhetssøm

–

–

4-tråds sikkerhetssøm

–

–

Antall sømmer

4-tråds overlock

–

4-tråds/3-nålers dekksøm

–

3-tråds/2-nålers dekksøm (bred/smal)

–

3-tråds overlock (bred/smal)

–

3-tråds super-stretch

–

3-tråds flatlocksøm (bred/smal)

–

3-tråds rullefaldsøm

–

3-tråds rullekant

Oppdag de tre nye bernette
Funlock-modellene i moderne

sveitsisk design

–

2-tråds kjedesting

–

2-tråds overlock (bred/smal)

–

2-tråds flatlocksøm (bred/smal)

–

2-tråds rullekant

–

2-tråds overlock med kantløkker (bred/smal)

–

Komfortegenskaper
Itræder for undertråd

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Dekksømmaskin

Overlockmaskin

bernette 42 Funlock er en dekksømmaskin med totalt 4
dekksømmer. Profesjonelle sting i sømmer, mansjetter og
bindinger gir syprosjektet ditt et perfekt utseende. Spesielt
stretchmaterialer eller tynne strikkestoffer som jersey blir helt
perfekte med bernette 42. Træing av nålen og undertråden
støttes av en mekanisk undertråditræder og en manuell
nålitræder. Et klart LED-lys sikrer utmerket belysning på det
store arbeidsområdet.

bernette 44 har en lang rekke praktiske funksjoner som gir
deg en enkel start i overlocksømmens verden. Med 15 sømmer har den en kompakt sømpakke. Finjustering av sømmene
gjøres enkelt ved å skru på en knapp. Træing gjøres lettere
ved hjelp av fargekodede trådbaner, i tillegg til hjelp til itræing
av undertråd og nål. Kniven arbeider nedenfra for bedre
sikkerhet. Det klare LED-lyset sikrer utmerket belysning.
b44 er også rask – den syr opptil 1300 sting per minutt.

–

Fargekodede trådbaner
Lay-in tråditræderopplegg
Trådspenningen gir etter når trykkfoten heves
Stinglengden kan justeres mens du syr
Tilbehør i griper-dekselet
Sylys

LED

LED

LED

Sikkerhetsbryter aktiveres når dekselet er åpent
Tekniske data
Stingbredde – overlocksøm 3–7 mm

–

Stingbredde – dekksøm 2,8 / 5,6 mm

–

Stingbredde – kombinasjonssøm 3–10 mm

–

Kniv arbeider nedenfra

–
–

7-trinns justering av trykkfoten
Hendel for rullekant innebygd i stingplaten
Maksimal syhastighet (sting per minutt)

–
1300

1300

1300

Standardtilbehør

Har du lyst til å sy egne klær som ser perfekte ut tvers igjennom? Så
er de stilige bernette Funlock-modellene, med sitt moderne sveitsiske design, perfekt for deg. Med dem takler du skjæring, pynting og
søm i én arbeidsoppgave. De er det perfekte tillegget til en symaskin
og gir klærne dine den profesjonelle finishen. Bestem selv om en
ekspertmaskin for dekksøm eller en overlockmaskin passer best i ditt
systudio - eller en kombinasjon av begge. bernette Funlock-modellene
er brukervennlige og slitesterke og byr på imponerende sømkvalitet og
ikke minst en gunstig pris. Opplev kreativ syglede på toppnivå.

Sømoversikt

Sømoversikt

Standard overlockfot
Tildekking av øverste griper

–

Manuell nålitræder
Avfallsbeholder
Nålesett (ELX 705)
Verktøy og tilbehør i egen eske
Støvhette
Ikke alle modeller og alt tilbehør er tilgjengelig i alle land.
Det kan forekomme endringer angående innhold og design.

–

bernette
for my ideas

