
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
1300 MDC

Saumureiden aatelia : 
 Yliluottelu ja peitetikkaus 
joustavasti yhdistettynä

OMPELE, LEIKKAA JA HUOLITTELE  YHDEN TYÖVAIHEEN AIKANA!
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Tässä esitteessä mainitut mallit ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.  
Teknisistä ja tuotannollisista syistä emme vastaa tuotteiden mahdollisista  
ennakoimattomista muutoksista. Lisätietoja saat BERNINA-jälleenmyyjältäsi.

Yleiskatsaus BERNINA 1300 MDC:n toimintoihin   

Ompeleet 1300 MDC

Ompeleiden määrä 24

5-lankainen simultaanitikki 2

4-lankainen simultaanitikki 2

4-lankainen/3-neulainen peitetikki (5,0 mm leveä) 1

3-lankainen/2-neulainen peitetikki (5,0 mm leveä) 1

3-lankainen/2-neulainen peitetikki (2,5 mm leveä) 2

2-lankainen/1-neulainen ketjutikki 1

4-lankainen overlock 1

3-lankainen overlock 2

3-lankainen erittäin joustava ommel 1

3-lankainen laakasauma 2

3-lankainen rullapäärme 1

3-lankainen kapea sauma 1

2-lankainen overlock 2

2-lankainen reunaommel 2

2-lankainen laakasauma 2

2-lankainen rullapäärme 1

Ompelumukavuutta lisäävät toiminnot & langoitusavut 1300 MDC

Alasiepparin ja ketjutikkisiepparin langoitin x

Neulalangoitin x

mtc-mikrosäätö (Micro Thread Control) x

Kääntyvä paininjalka x

Ompeluvalo x

Värikoodein merkityt langanpujotusväylät ja -kaaviot x

Langankireyksien vapautus paininjalan ollessa yläasennossa x

Käsipyörän asennon näyttö x

Tarvikkeet etuluukussa x

Turvakytkin estää koneen käynnistymisen, jos etu- tai  

sivukansi on auki
x

Tekniset toiminnot 1300 MDC

Differentiaalisyötön ja tikin pituuden säädöt koneen oikealla puolella x

Differentiaalisyöttöä ja tikin pituutta voidaan säätää  

ompelun aikana
x

Ommelleveys 3 – 9 mm

Ylösnouseva paininjalan kärki x

Kaksivaiheinen paininjalan nostin 6 + 2 mm

Rullapäärmäyksen valitsin x

Ompelunopeus (pistoa minuutissa) 1300

Vakio- ja lisätarvikkeet 1300 MDC

Yhdistetty overlock-/ketjutikkijalka ohjaimella x

Monitoimijalka ohjaimella valinnainen

Piilo-ommeljalka x

Kuminauhapaininjalka x

Poimutusjalka valinnainen

Paininjalka peite- ja ketjutikkaukseen x

Ketjutikkijalka valinnainen

Tilkkulaatikko x

Yläsukkulan suojus x

Työkalut ja tarvikkeet erillisessä rasiassa Pussi

Inspiroivaa monipuolisuutta 

BERNINA 1300 MDC:n avulla luova ompeleminen on helpompaa 
kuin koskaan aiemmin! Tämän yhdistetyn saumaus- ja peitetik-
kikoneen laaja ommelvalikoima inspiroi ompelemaan. Lukuisat 
ompelua helpottavat toiminnot tuovat työn iloa käsillä tekemiseen 
– ennen kaikkea patentoitu mtc-mikrosäätö, jolla voi helposti säätää 
reunan yli muodostuvan ompeleen lankamäärää.

Langoitinjärjestelmä
BERNINAn suoravetojärjestelmällä langoittaminen on aina nopeaa 
ja helppoa. Alasiepparin automaattilangoittimen ansiosta myös 
alasiepparin langoittaminen on varsin yksinkertaista.

Differentiaalisyöttö
Portaattomasti säädettävä differentiaalisyöttö takaa aaltoilemat-
tomat saumat neuloksissa ja estää ryppyjen syntymisen ohuita 
kankaita ommeltaessa. Sen avulla on kuitenkin myös mahdollista 
rypyttää tarkoituksellisesti.

Ainutlaatuinen kääntyvä paininjalka
Siirrä paininjalka vain sivuun, niin saat lisää tilaa ja langoittaminen ja 
neulan vaihtaminen käyvät kätevästi. 

LCD-näyttö
Selkeä näyttö ilmoittaa sekä ommelkuvioiden yksilölliset säädöt että 
ohjesäädöt. Siltä voi katsoa myös suositellun vakiolangankireyden ja 
sen avulla voi tallentaa henkilökohtaisia säätöjä.

Ilman mtc-säätöä
Mtc-säädöllä


