De overlocker met het
makkelijke luchtinrijgsysteem
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Is DIY jouw ding en moeten alle naden van jouw naaiprojecten er professioneel uitzien?
Dan heb jíj de bernette 64 AIRLOCK met het luchtinrijgsysteem nodig. Deze machine is
makkelijk in gebruik en voorzien van alle functies die je nodig hebt. Ervaar een steek
kwaliteit van topniveau!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
Mogen we voorstellen - de bernette 64 AIRLOCK. De overlocker met het handige
luchtinrijgsysteem. De grijperdraden worden in een handomdraai door middel van het
luchtinrijgsysteem ingeregen – inrijgen was nog nooit zó makkelijk.
De b64 AIRLOCK heeft natuurlijk nog meer te bieden: de vrije arm vereenvoudigt het
naaien van mouwen en manchetten. Ook zul je het grote werkoppervlak rechts van
de naald en de aanschuiftafel heerlijk vinden. 5 ledlampjes zorgen voor een heldere
verlichting van het werkoppervlak. Met de kniehevel van het bernette Free-Hand-System
zet je de naaivoet omlaag en tijdelijk omhoog, zodat je je handen vrij hebt voor het
geleiden van de stof. Met een keuze uit 16 verschillende steken en een naaisnelheid van
maximaal 1300 steken per minuut heb je elk project in no time af!

Overzicht functies

b64 AIRLOCK

Steeksoorten
Totaal aantal steeksoorten

16

4-draads overlock
3-draads overlock (breed/smal)
3-draads super stretch
3-draads platte naad (breed/smal)
3-draads rolnaad
3-draads rolzoom
3-draads picotsteek
2-draads overlock (breed/smal)
2-draads platte naad (breed/smal)
2-draads rolzoom
2-draads randafwerking (breed/smal)
Comfortabele eigenschappen
Automatisch luchtinrijgssteem voor grijperdraden
Vrije arm
Kleurgecodeerde inrijgpaden
De draadspanning is uitgeschakeld als de naaivoet omhoog staat
De steeklengte is instelbaar tijdens het naaien
Accessoires onder het grijperdeksel
Naailicht

5 LEDs

Veiligheidsschakelaar actief bij geopend grijperdeksel
Micro-draadcontrole (mtc)
Free-Hand-System (FHS) inclusief kniehevel
Technische gegevens
Ruimte rechts van de naald

130 mm

Handmatige draadafsnijder
Overlocksteekbreedte 5 – 7 mm
7-traps naaivoetdrukinstelling
Rolzoomhendel onder de steekplaat
Maximale naaisnelheid (steken per minuut)

1300

Standaardaccessoires
Standaardoverlockvoet
Bovengrijperafdekking
Afdekking vrije arm
Decoguide voor siergaren
Afvalbakje
BERNINA naaldenset ELx705
Aanschuiftafel
Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking
tot uitrusting en design voorbehouden.

Patroon en werkbeschrijving voor een trendy wikkeltuniek
Deze wikkeltuniek is lekker casual en toch stijlvol. Je kan hem bij een spijkerbroek
of over een jurk dragen. Kortom, een heel veelzijdig kledingstuk. Er komen geen
knopen of andere sluitingen aan de wikkeltechniek te pas. Hoe handig is dat?!
Voor het patroon en de werkbeschrijving ga je naar:
www.bernette.com/wrap-tunic

Speldenkussen op de
garenhouder

Hoge steekkwaliteit met snelheden
van 350 tot 1300 steken per minuut

Optimale steekvorming dankzij
de instelbare naaivoetdruk

5 heldere ledlampjes voor een
optimaal zicht

Aandrijving van het snijmes vanaf
de onderkant voor een beter zicht
en meer veiligheid

Praktische vrije arm

Kleurgecodeerde inrijgpaden
voor makkelijk inrijgen

Veel ruimte dankzij het grote
werkoppervlak (130 mm)

mtc-draadcontrole voor
professionele naden

Accessoires onder het grijperdeksel

Automatisch luchtinrijgsysteem
voor makkelijk inrijgen van de
grijperdraden

bernette Free-Hand-System voor
het makkelijk omlaag- en tijdelijk
omhoog zetten van de naaivoet

bernette is een merk van de BERNINA Textile Group.
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