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Gudrā daudzveidība- 
 plakanās un overloka vīles  

kombinēti.

BERNINA 1300MDC ļauj izpausties radošajam garam, vēl 
vieglāk kā nekad agrāk! Ļaujiet iedvesomoties no šī lieliskā 
overloka plašās šuvju daudzveidības. Plakanšuves vīles 
atvērs Jums pavisam jaunas šūšanas pasaules dimensijas. 
Izbaudiet jaunas iespējas, kas darbu ar overloku un šūšanu 
padarīs par īstu prieku - īpaši atzīmējot jauno, patentēto 
mtc - diegu mikroregulēšanas sistēmu, kas ļauj veidot 
skaistas šuves, vienkārši pagriežot regulatora sviru. 
Vēl lielāku prieku sniedz iespēja saglabāt savus personīgos 
uzstādījumus kvalitatīvajā LCD ekrānā.



Iedvesmojoša daudzveidība

Piederumi cilpotāju aizsargvāciņā  
Šeit atradīsiet biežāk lietotos 
piederumus,  kas kārtīgi sakārtoti un 
gatavi parocīgai lietošanai.

Diegu ievēršanas (Lay-in) Sistēma 
BERNINA Lay-in sistēma ļauj 
diegus ievērt ļoti ātri un vienārši. 
Pateicoties autoātiskai cilpotāju 
savēršanas sistēmai, apakšējo 
cilpotāju savērt ir ļoti vienkārši.

Diega ievērējs  
Praktisks rokas 
ievēršanas instruments 
komplektā.

Atslēdzams augšējais nazis   
Augšējais nazis var tikt atslēgts vienkārši 
nospiežot uz atslēgšanas taustiņa, lai 
sniegtu vairāk vietas. Šī funkcija ir īpaši 
parocīgi, kad, piemēram, Jūs strādājiet 
plakanšuves režīmā vai Jums nevajag nogriezt 
auduma malu.

Drošības slēdzis 
Drošības slēdzis aktivizējas 
tiklīdz ir atvērts cilpotāju 
aizsargvāciņš vai auduma 
atbalsta platforma, tādejādi 
nodrošinot drošību, pret 
nejaušu mašīnas 
iedarbināšanu, piemēram 
diegu savēršanas laikā.

Patentēta nolokāmā pēdiņa  
Vienkārši nolociet pēdiņu uz sāniem, lai 
sniegtu pietiekami daudz vietas vienkāršai 
diegu ievēršanai un adatu nomaiņai.

Priekšējā pēdiņas pacelšanas sistēma    
Priekšējās pēdiņas pacēlums sniedz Jums 
papildus augstumu, lai precīzi novietotu 
vairākus auduma slāņus un biezus 
izstrādājumus, tādus kā adīti izstrādājumi, 
zem pēdiņas.

LCD ekrāns   
Lielisks ekrāns Jums pasaka priekšā gan 
personīgos iestatījumus, gan bāzes 
iestatījumus dažādiem šuvju veidiem. 
Ekrānā var izlasīt ieteicamo bāzes diega 
nostiepuma lielumu, kā arī saglabāt 
personīgos uzstādījumus.

mtc regulators
Pateicoties patentētajai mtc 
mikro diegu kontroles 
sistēmai, beidzot ir iespēja 
precīzi regulēt malas diega 
pārstaipi un sasniegt lielisku 
izskatu ar vienkāršu regulatora 
pagriešanas palīdzību.

Profesionāla tipa apakšējais naža 
mehānisms  
Nodrošina labāko, robustāko griešanas 
spēku. Pat apstrādājot biezus audumus, 
nazis garantēti apgriezīs audumu, 
sniedzot profesionālu izskatu.

Ideālās savēršanas pozīcija  
Vienkārša, ergonomiska operācija: 
Ar indikācijas lodziņa palīdzību un 
sarkaniem indikatoriem, Jūs bez raizēm 
redzēsiet pareizo savēršanas pozīciju 
adatām un cilpotājiem.

Gumijas piešūšanas pēdiņa 
Gumijas piešūšanas pēdiņa 
lieliski vada elastīgus un 
gumijotus audumus. Ideāli 
piemērota apakšveļai, vannas 
un sporta apģērbam, mājas 
tekstilam, gumijas piešūšanai, 
utt.

Plakanšuves pēdiņa
Šī speciālā plakanšuves pēdiņa 
var tikt pievienota absolūti 
lielisku plakanšuvju izveidei. 
Piemērota dažādām speciālajām 
šūšanas tehnikām.

Slēptā dūriena pēdiņa
Slēptā dūriena pēdiņa  aprīkota 
ar regulējamu sānu vadīklu, kas 
uzņemas visu grūto darbu šujot 
slēpto dūrienu. Piemērota 
dažādām speciālajām šūšanas 
tehnikām.

Rullīša šuves svira
Vienkārši pārbīdiet sviru, lai viegli pārslēgtos 
uz rullīša šuvi un atpakaļ, nemainot adatu 
plati vai pēdiņu.

Diferenciālā transportiera padeve 
Pakāpeniska diferenciālā transportiera 
padeve nodrošina trikotāžas 
izstrādājumus bez viļņojuma un 
savilkumiem plāniem audumiem - tajā 
pat laikā ļaujot veidot krokojumu, ja 
tāds nepieciešams.
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