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bernette 48 Funlock 
Overlock/pokrivni (Coverstich) stroj

Bernette 48 je zagotovo top model iz serije Funlock. Gre za 
kombinacijo overlock in pokrivnega-coverstich stroja. Nudi 
skupno 23 vrst šivov: 15 overlock, 3 pokrivne, 4 kombini-
rane in 1 verižni šiv. Širina šiva je do 7 mm. Napeljevanje 
niti je  olajšano zaradi barvnih oznak, ki natančno usmerjajo 
od  začetka, do igel, kjer ti bo v pomoč ročno vdevalo. Pri 
vdevanju zajemalcev je v pomoč mehansko vdevalo. Noža 
sta  nameščena tako, da je zagotovljen gladek odrez, kot tudi 
 dobra preglednost in varnost. Bernette 48 Funlock zmore 
hitrost šivanja do 1300 vbodov na munuto.

Preglednica šivov
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Diferencialni transport

Ročaj za prenašanje stroja

Pribor je zložen pod
pokrovom zajemalca

Priložena je večja
posoda za odpadke

Zaradi večje varnosti in boljše
preglednosti je gibljivi nož
nameščen na spodnji strani stroja

Več prostora zaradi povečane
šivalne površine (87 mm)

Pri odprtem pokrovu
zajemalcev se vklopi
varovalni mehanizem

Dobra LED osvetlitev

Odlična kvaliteta šiva
in hitrost šivanja do
1300 vbodov na munuto

Sodoben, dvobarvni
švicarski dizajn

Barvne oznake za lažje
napeljevanje niti



bernette 
for my ideas

Je tvoja želja sešiti oblačilo, ki ni lepo le na prvi pogled, ampak so 
popolni tudi vsi notranji šivi? Potem so novi, stilsko dovršeni modeli 
bernette Funlock švicarskega dizajna, ravno pravi zate. Z njimi boš šive 
v enem koraku obrezala, zašila in obšila, ter tako svojim kosom oblačil 
dala profesionalen videz. So idealno dopolnilo k šivalnemu stroju. Naj 
bo njegova specialnost pokrivni šiv, štirinitno overlock šivanje ali pa 
morda kar kombinacija obojega. Odločitev, kateri se bo znašel v tvo-
jem kabinetu, je tvoja. Vsi novi bernette Funlock modeli so enostavni 
za uporabo, imajo prepričljivo dobro kvaliteto šivanja, dolgo življensko 
dobo in atraktivno ceno. Naj bo kreativno šivanje doživetje na nivoju.

bernette 44 Funlock 
Overlock-stroj

bernette 44 Funlock ti bo s svojimi številnimi praktičnimi 
pripomočki zelo olajšal vstop v svet šivanja z overlock strojem. 
Paket 15 različnih šivov čaka na nove izzive. Natančna nasta-
vitev šiva z gumbom na dosegu roke, barvne oznake za nape-
ljevanje niti, ter pripomoček za vdevanje v igli in zajemalca, so 
nadvse dobrodošla pomagala. Noža sta nameščena na spodnji 
strani stroja tako, da sta zagotovljena dobra preglednost in 
varnost. LED žarnica poskrbi za dobro osvetlitev, s hitrostjo 
pa se model b44 Funlock tudi lahko pohvali, saj zmore preko 
materiala „drveti“ z do 1300 vbodov na minuto.

Preglednica šivov

bernette 42 Funlock 
Pokrivni stroj

bernette 42 Funlock je pokrivni stroj s štirimi šivi. Profesio-
nalno izdelani šivi na obrobah, zaključkih in patentih bodo 
tvojim  izdelkom dali brezhibo podobo. Še večjo prednost ima 
bernette 42 Funlock pri šivanju elastičnih materialov in tankih 
pletiv. Pri vdevanju zajemalcev je v pomoč mehansko vdevalo, 
medtem ko pri vdevanju igel pomaga ročno vdevalo. Dodatno 
pomoč pri šivanju nudita še dobra osvetlitev in večja šivalna 
površina.

Preglednica šivov

Vsi modeli strojev in dodatne opreme niso nujno dobavljivi v vseh državah. 
Pridržujemo si pravico do sprememb na opremi in v izvedbi.

Odkrij tri nove, bernette Funlock  
modele svežega

švicarskega dizajna

Vrsta šiva b48 b44 b42

Skupno število šivov 23 15 4

5-nitni varnostni šiv – –

4-nitni overlock šiv z varnostnim šivom – –

4-nitni overlock šiv –

4-nitni/ 3-igelni pokrivni šiv –

3-nitni/ 2-igelni pokrivni šiv (širok/ozek) –

3-nitni overlock šiv (širok/ozek) –

3-nitni super streč šiv –

3-nitni ploski šiv (širok/ozek) –

3-nitni rolirni šiv –

3-nitni rolirani rob –

2-nitni verižni šiv –

2-nitni overlock šiv (širok/ozek) –

2-nitni ploski šiv (širok/ozek) –

2-nitni rolirani rob –

2-nitni oviti šiv (širok/ozek) –

Komfort 

Spodnji zajemalec- vdevalo –

Barvne oznake poteka napeljave niti 

Enostavna napeljava niti

Samodejna sprostitev napetosti pri dvignjeni nogici

Spreminjanje dolžine šiva med šivanjem 

Pribor pod pokrovom zajemalcev

Osvetlitev LED LED LED

Varnostno stikalo kadar je pokrov 
zajemalcev odprt

Tehnični podatki

Overlock- širina šiva 3–7 mm –

Pokrivni šiv-širina 2,8/5,6 –

Kombiniran šiv- širina 3–10 mm – –

Spodnja namestitev zgornjega noža –

7-stopenjska nastavitev pritiska šiv. Nogice

Vbodna plošča z integriranim sistemom za roliran šiv –

Največja hitrost šivanja (vbodi na minuto) 1300 1300 1300

Osnovni pribor

Osnovna overlock šiv. nogica

Pokrov zgornjega zajemalca –

Ročno vdevalo igle

Posoda za odpadke –

Set igel (ELX 705)

Priloženo orodje in dodatni pribor v torbici

Zaščita/pokrivalo za stroj


