Moderns, divkrāsains
Šveices dizains

Praktisks pārnēsāšanas rokturis

Krāsaini ievēršanas ceļi,
vienkāršākai diegu savēršanai

LED apgaismojums
Plaša darba virsma (87 mm)

bernette 48 Funlock

Augsta dūrienu kvalitāte ar
ātrumu līdz 1300dūr./min

Piederumi cilpotāju vāciņā

Overloks/Plakanšuves mašīna

Vīļu veidi

Diferenciālā padeve

Naži apakšā labaākai
redzamībai un drošībai

Drošības slēdzis aktivizējas, ja
cilpotāju vāciņš ir atvērts

Liela atgriezumu tvertne komplektā

www.susanasskola.lv
www.mybernette.com
LV 03/17

bernette 48 ir top modelis Funlock sērijā, sevī apvienojot
overloka un plakanšuves mašīnas iespējas. Šim modelim ir
23 vīļu kombināciju veidi, no tiem 15 overloka vīles,
3 plakanšuves vīles, 4 kombinētās vīles un 1 ķēdītes dūriena
vīle. Overloka vīles iespējams šūt platumā līdz 7 mm.
Diegu savēršanu atvieglo krāsaini marķēti ievēršanas ceļi,
savukārt diega ievēršanu adatā atvieglo diega ievēršanas
palīgierīce. Diegu savēršana cilpotājā notiek mehāniski.
Nazis darbojas no apakšpuses, tādejādi nodrošinot ne tikai
lielisku griezumu, bet arī papildus drošību un labu šūšanas
laukuma pārredzamību. b48 Funlock šuj ar lielisku ātrumu
līdz
1300 dūrieniem/minūtē.

Vīļu veidi
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5-diegu nostiprinošā vīle

–

–

4-diegu nostiprinošā vīle

–

–

Kopējais vīļu kombināciju skaits

4-diegu overloka vīle

–

4-diegu/3-adatu plakanšuve

–

3-diegu/2-adaty plakanšuve (platā/šaurā)

–

3-diegu overloka vīle (platā/šaurā)

–

3-diegu superelastīgā vīle

–

3-diegu plakanā vīle (platā/šaurā)

–

3--diegu šaurā vīle

–

3-diegu ierullētā apakšmalas vīle

Atklājiet 3 jaunus bernette
Funlock modeļus modernā

Šveices Dizainā

–

2-diegu ķēdītes dūriens

–

2-diegu overloka vīle (platā/šaurā)

–

2-diegu plakanā vīle (platā/šaurā)

–

2-diegu ierullētā apakšmalas vīle

–

2-diegu ierullētā overloka vīle (platā/šaurā)

–

Komforta funkcijas
Diega ievērējs apakšējā cilpotājā

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Plakanšuves mašīna

4-diegu overloks

bernette 42 Funlock ir plakanšuves mašīna ar 4 veidu
plakanšuves vīļu veidiem. Ar šo modeli Jūsu izstrādājumi
iegūs pilnībā profesionālu izskatu, šujot pāri savienojošām
šuvēm, nošujot malas vai savienojot audumus. Īpaši viegli
ar bernette 42 ir apstrādāt elastīgus audumus vai trikotāžu
un džersiju. Adatu un cilpotāja savēršanu atvieglo
mehānisks diega ievērējs cilpotājā un adatas mehānisks
ievērējs. Spilgts LED apgaismojums nodrošina palielinātās
darba virsmas lielisku pārredzamību.

bernette 44 piedāvā neskaitāmas noderīgas un praktiskas
funkcijas, kas ļaus Jums viegli apgūt neaizvietojamās
ierīces - overloka iespējas. 15 vīļu veidi piedāvā visu, kas
nepieciešams. Ja nepieciešams mainīt vīļu iestatījumus, to
var vienkārši izdarīt pagriežot regulatorus. Diegu savēršanu
atvieglo krāsaini marēķēti ievēršanas ceļi, kā arī cilpotāja
un adatu savēršanas palīgierīces. Nazis darbojas no
apakšpuses, tādejādi nodrošinot ne tikai lielisku griezumu,
bet arī papildus drošību un labu šūšanas laukuma
pārredzamību. Spilgts LED apgaismojums nodrošina
palielinātās darba virsmas lielisku pārredzamību.
b44 modelis ir ātrs – tas spēj sasniegt līdz 1300 dūrieniem /
minūtē.

Lay-in diegu ievēršanas sistēma (tikai ieliec)
Diegu nostiepums atbrīvojas, kad pacelta pēdiņa
Dūriena garums regulējams arī šujot
Aksesuāri cilpotāja aizsargvāciņā
Darba virsmas apgaismojums

LED

LED

LED

Drošības slēdzis aktivizējas, kad atvērts vāciņš
Tehniskie parametri
Overloka šuves platums 3–7 mm

–

Plakanšuves platums 2,8 / 5,6 mm

–

Kombinētā dūriena platums 3–10 mm

–

Naža pievads no apaksās

–
–

7-pakāpju pēdiņas piespiešanas spēks
Rullīša šuves svira integrēta adatu platē
Maksimālais šūšanas ātrums (dūr./min.)

Vai vēlaties nejusties ierobežoti un šūt savu apģērbu, kas vienlīdz
perfekti izskatās ne tikai no ārpuses? Tad stilīgie bernette Funlock
modeļi ar moderno Šveices dizainu ir perfekti Jums piemēroti. Ar
šiem overlokiem Jūs varēsiet nogriezt un apšūt, dekorēt un šūt
vienā operācijā. Overloks ir perfekts papildinājums Jūsu šujmašīnai
un piešķir apģērbam profesionālu izskatu. Jums tikai jāizlemj, vai
plaknašuves profesionāla mašīna, vai overloks ir piemērots Jūsu
radošajai studinai, vai varbūt modelis ar iekļautām abu modeļu
funkcijām. bernette Funlock modeļi ir vienkārši lietošanā, tiem ir
iespaidīga dūrienu kvalitāte un cena ārpus konkurences. Izbaudiet
radošu šūšanu augstākajā kvalitātē.

–

Krāsaini marķēti diegu savēršanas ceļi

–
1300

1300

1300

Standarta piederumi

Vīļu veidi

Vīļu veidi

Standarta pēdiņa
Augēšejā cilpotāja konvertieris

–

Diega ievēršanas palīgierīce adatā
Atgriezumu tvertne
Adatu komplekts
Instrumenti un aksesuāri atsevišķā kastītē
Putekļu aizsargpāralks
Tehniskie dati un komplektācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

–

bernette
manām idejām

