
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
1150 MDA

Huipputekniikkaa,
 aina muita edellä,
  BERNINA

OMPELE, LEIKKAA JA HUOLITTELE  – YKSI AINOA TYÖVAIHE !
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BERNINA 1150 MDA saumurin monipuoliset ominaisuudet ja helppo
käyttöisyys ihastuttavat vaativaakin ompelijaa. Aina yhtä hyvä ommel,
teetpä mitä tahansa  unelmanohuista juhlapuvuista kodin tekstiileihin.
Patentoidun mtcmikrosäädön ansiosta ompeleesta tulee täydellinen 
vain yhdellä säädöllä.

Langoitus
BERNINAn suoravetojärjestelmällä langoittaminen on aina nopeaa ja
helppoa. Sieppareiden ainutlaatuinen rakenne tekee myös ala ja
yläsiepparin langoituksen uskomattoman helpoksi.

Differentiaalisyöttö
Portaattomasti säädettävä differentiaal isyöttö takaa kuhunkin  
materiaaliin sopivan syötön. Myös erittäin joustavien nelosten 
saumat pysyvät sileinä, eivätkä kiristä ohuissakaan materiaaleissa.
Differentiaalisyötön avulla voi myös rypyttää.

Ainutlaatuinen kääntyvä paininjalka
Käännä paininjalka sivuun, näin neulan vaihtaminen ja esim. kumi
nauhan asettaminen paininjalan ohjaimeen käy kätevästi.

Rullapäärme
Ota rullapäärmäys käyttöön valitsinvipua siirtämällä, pistolevyä tai  
paininjalkaa ei tarvitse vaihtaa. Ohuiden kankaiden ja neulosten 
huolitteluun.

BERNINA 1150 MDA:n tärkeimmät toiminnot  

Ompeleet 1150 MDA

Ompeleiden määrä 15

4lankainen simultaanitikki 1

3lankainen overlock 2

3lankainen erittäin joustava ommel 1

3lankainen laakasauma 2

3lankainen rullapäärme 1

3lankainen kapea sauma 1

2lankainen overlock 2

2lankainen reunaommel 2

2lankainen laakasauma 2

2lankainen rullapäärme 1

Ompelumukavuutta lisäävät toiminnot 1150 MDA

Alasiepparin langoitin x

Neulalangoitin x

mtcmikrosäätö x

Kääntyvä paininjalka x

Ompeluvalo x

Värikoodein merkityt langanpujotusväylät ja kaavio x

Langankireyksien vapautus paininjalan ollessa yläasennossa x

Käsipyörän asennon näyttö x

Tarvikkeet etuluukussa x

Turvakytkin estää koneen käynnistymisen, jos etu tai  

sivukansi on auki tai paininjalka on ylhäällä 
x

Tekniset tiedot 1150 MDA

Differentiaalisyötön ja tikin pituuden säädöt koneen  

oikealla puolella
x

Differentiaalisyöttöä ja tikin pituutta voidaan säätää  

ompelun aikana
x

Ommelleveys 3 – 9 mm

Paininjalan kärjen nostin x

Kaksivaiheinen paininjalan nostin 6 + 2 mm

Rullapäärmäyksen valitsin x

Ompelunopeus (pistoa minuutissa) 1300

Vakio- ja lisätarvikkeet 1150 MDA

Monitoimijalka ohjaimella lisätarvike

Piiloommeljalka x

Kuminauhajalka x

Poimutusjalka lisätarvike

Tilkkulaatikko x

Yläsiepparin muunnin x

Tarvikkeiden säilytys Pussi

Helppo käyttää, täydellinen lopputulos

Tässä esitteessä mainitut mallit ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.  
Teknisistä ja tuotannollisista syistä emme vastaa tuotteiden mahdollisista  
ennakoimattomista muutoksista. Lisätietoja saat BERNINAjälleenmyyjältäsi.


