Avkantningsteknologi
som inspirerar.

NYHET
med

En overlock med imponerande resurser för ett brett
användningsområde och som arbetar snabbt.
Man blir förvånad när man upptäcker vad BERNINA
1150MDC kan utföra!
Med denna användbara overlock hemma syr man
såväl kläder som hemtextilier. Den patenterade mtctrådkontrollen ger en perfekt söm endast genom
att vrida på en knapp.
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Enkel att använda – en självklarhet
Rullfållsspak
Med rullfållsspaken ändrar man
enkelt från rullfåll och tillbaka igen,
utan att behöva byta stygnplåt
eller syfot.
Patenterad utvridbar syfot
Vrid helt enkelt syfoten åt sidan så
blir det plats för enkel trädning och
nålbyte.

Differentialmatning
Den steglösa differentialmatningen
resulterar i släta och fina sömmar i
stickat och förhindrar rynkor, veck eller
sammandragningar i fina material.

Autoträdare för tvillingnål
Underlättar trädning av båda
nålarna.

Indikator för handhjulsläge
En enkel, ergonomisk funktion:
Med hjälp av fönstret och de röda
lägesmarkeringarna, hittar man
direkt perfekt trädningsläge för
nålarna och undergriparen.
Frontfots lyftsystem
Det extra lyftet av syfotens främre
del, gör det möjligt att placera
flera lager tyg och tjocka arbeten
tex stickade tröjor exakt under
syfoten.

Tillbehör i griparluckan
Här hittar du snabbt de vanligaste
tillbehören.

Säkerhetsomkopplare
Säkerhetsomkopplaren
aktiveras så fort man
öppnar griparluckan eller
tygmatningsplatta, för
att undvika olyckrisk vid
tex trädning av overlocken.

mtc kapp
Justerar gripartråden med en enkel
knappvridning! Tack vare den patenterade mtc-trådkontrollen, är det nu
äntligen möjligt att direktinställa längden
på avkantningstråden: den perfekta
sömmen med ett enkelt handgrepp!

Resårfot
Resårfoten används för
arbeten i elastiska material.
Idealisk för arbeten på
damunderkläder, bad - och
fritidskläder, hemtextilier
osv..

Professionell överknivsavskärning
Överknivens suveräna skärförmåga
även I tjocka material gör att alla
avkantningar blir snygga och ser professionella ut.

Utsvängbar överknivsarm
För att få mer utrymme kan överknivsarmen enkelt flyttas genom att trycka
på en knapp.

Osynlig fållsömsfot
Denna syfot med sina speciella
egenskaper förenklar sömnad
av osynliga fållar. Användbar till
osynlig fållsöm, flatlock och
heirloomtekniker.
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Trädnings- (Lay-in) system
Med BERNINA´s lay-in trädningssystem träder man enkelt och
rätt på en gång. Med det automatiska trädningssystemet för
undergriparen är det lika enkelt
att trä undergriparen.

