Modern, tvåfärgad
schweizisk design

Praktiskt bärhandtag

Färgkodade trädningsvägar
för enklare trädning

LED-ljus för optimal synlighet
Väl tilltaget arbetsområde
(87 mm)

bernette 48 Funlock

Hög stygnkvalitet vid
hastigheter på upp till
1300 stygn per minut

Tillbehör i griparluckan

Overlock-/täcksömsmaskin

Sömöversikt

Differentialmatning

Kniven sköts underifrån för
bättre synlighet och säkerhet

Säkerhetsbrytare som aktiveras
när griparluckan är öppen

Stor avfallsbehållare
medföljer
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bernette 48 är Funlock-seriens toppmodell och en kombinerad
overlock- och täcksömsmaskin. Den erbjuder sammanlagt 23
sömmar: 15 overlocksömmar, 3 täcksömmar, 4 kombinationssömmar och 1 kedjesöm. Overlocksömmarna har en stygnbredd på upp till 7 mm. Trädningen förenklas med hjälp av
färgkodade trädningsvägar och en manuell nålträdare ger stöd
när nålsögat ska träs. Undergripartrådarna träds mekaniskt.
Kniven sköts underifrån och ger därför inte bara en renskuren
kant utan också säker hantering och god synlighet när du syr.
b48 Funlock syr med en hastighet på upp till 1 300 stygn per
minut.

Sömmönster

b44

b42

Totalt antal sömmar

b48

15

4

5-trådig säkerhetssöm

–

–

4-trådig säkerhetssöm

–

–

4-trådig overlock

–

4-trådig/3-nåls täcksöm

–

3-trådig/2-nåls täcksöm (bred/smal)

–

3-trådig overlock (bred/smal)

–

3-trådig superstrech

–

3-trådig flatlock (bred/smal)

–

3-trådig smal söm

–

3-trådig rullfåll

Upptäck tre nya bernette
Funlock-modeller i modern

schweizisk design

–

2-trådig kedjesöm

–

2-trådig overlock (bred/smal)

–

2-trådig flatlock (bred/smal)

–

2-trådig rullfåll

–

2-trådig kantsöm (bred/smal)

–

Bekväma funktioner
Undergriparträdare

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Täcksömsmaskin

Overlockmaskin

bernette 42 Funlock är en täcksömsmaskin med sammanlagt
4 täcksömmar. Professionella sömmar på fållar, ärmuppslag
och kanter ger dina sömnadsprojekt ett perfekt utseende.
I synnerhet stretchiga material eller tunna stickade tyger som
jersey kan hanteras perfekt med bernette 42. Att trä nålen
och undergriparen förenklas genom en mekanisk undergriparträdare och en manuell nålträdare. Dessutom ger ett skarpt
LED-ljus utmärkt synlighet på den stora arbetsytan.

bernette 44 erbjuder en mängd praktiska funktioner som gör
det möjligt för dig att lätt kliva in i overlocksömnadens värld.
Med 15 sömmar har den ett kompakt sömpaket. Finjusteringen av sömmarna kan utföras bekvämt genom att vrida
på en knapp. Trädningen underlättas genom färgkodade
trädningsvägar samt trädningshjälpmedel för undergripare
och nål. Kniven sköts underifrån för ökad säkerhet. Det skarpa
LED-ljuset garanterar god synlighet. b44 är också snabb – den
syr upp till 1 300 stygn per minut.

–

Färgmarkerade trädningsvägar
Direktträdningssystem (lay-in)
Trådspänningen släpps när syfoten höjs
Stygnlängden kan justeras medan du syr
Tillbehör i griparluckan
Syljus

LED

LED

LED

Säkerhetsbrytare som aktiveras när skyddet öppnas
Tekniska uppgifter
Bredd på overlocksöm 3–7 mm

–

Bredd på täcksöm 2,8 / 5,6 mm

–

Bredd på kombinationssöm 3–10 mm

–

Kniven drivs underifrån

–
–

Justering av syfotstryck i 7 steg
Rullfållspak inbyggd i stygnplattan
Maximal syhastighet (stygn per minut)

–
1300

1300

1300

Standardtillbehör

Skulle du vilja sy egna kläder som ser perfekta ut både in- och utvändigt? Då är de stilrena bernette Funlock-modellerna med sin moderna
schweiziska design perfekta för dig. Med dem kan du klippa, kanta
och sy i ett enda steg. De är ett perfekt tillägg till en symaskin och ger
dina kläder en professionell avrundning. Avgör själv om en expert
maskin för täcksöm eller en overlockmaskin passar bäst i din systudo –
eller en kombinationsmodell med båda. bernette Funlock-modellerna
är enkla att hantera och hållbara, har imponerande stygnkvalitet och
en attraktiv prissättning. Upplev kreativ syglädje på högsta nivå.

Sömöversikt

Sömöversikt

Standardsyfot för overlock
Blindgripare

–

Manuell nålträdare
Avfallsbehållare
Nålsats (ELX 705)
Verktyg och tillbehör i separat låda
Dammskydd
Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder.
Vi förbehåller oss rätten att ändra funktioner och design.

–

bernette
for my ideas

