
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
800 DL | 700 D

Compact en creatief
  een klasse apart

NAAIEN, SNIJDEN EN AFWERKEN IN EEN ENKELE HANDELING!
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Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Wijzigingen met betrekking tot uitrusting en uitvoering blijven voorbehouden. 
Neem voor meer informatie contact op met uw gespecialiseerde BERNINA dealer.

Ideaal voor beginners 

De BERNINA 800 DL en 700 D zijn ongecompliceerde en 
voordelige instapmodellen voor de fascinerende overlock
wereld. Geavanceerde technieken en veelzijdige, praktische 
functies vullen elkaar perfect aan. Het resultaat is een ge
makkelijke bediening en exact naaiwerk.

Rolzoomhevel
Door de rolzoomhevel te verschuiven, kunt u gemakkelijk naar 
een rolzoomsteek om en weer terugschakelen, zonder dat u 
hierbij de steekplaat of de naaivoet hoeft te verwisselen.

Instelbare draadspanning
De handige schuifknoppen laten u de actuele draadspan
ning zien. Natuurlijk kan de draadspanning ook te allen 
tijde trap loos worden versteld.

Een overzicht van de belangrijkste functies van de 800 DL en 700 D

Steeksoorten 800 DL 700 D

Totaal aantal steeksoorten 15 7

4draads overlocksteek 1 1

3draads overlocksteek 2 2

3draads superstretchsteek 1 –

3draads platte naad 2 2

3draads rolzoom 1 1

3draads overlock smal 1 1

2draads overlocksteek 2 –

2draads overlockrandafwerking 2 –

2draads platte naad 2 –

2draads rolzoom 1 –

Comfortkenmerken & technische kenmerken 800 DL 700 D

Ondergrijperinrijgautomaat x –

Naailicht x x

Met kleur gemarkeerd inrijgschema x x

Automatische deactivering van de draadspanning als de naaivoet 

omhoog staat
x x

Differentieeltransport en steeklengte eenvoudig in te stellen  

met rechterhand
x links

Differentieeltransport en steeklengte instelbaar tijdens het naaien x x

Overlocknaadbreedte 3 – 7 mm 3 – 7 mm

Naaivoetlift met naaivoetpuntopheffing x x

2traps naaivoetlift 5 + 2 mm 5 + 2 mm

Rolzoomhendel in steekplaat geïntegreerd x x

Max. naaisnelheid, steken per minuut 1300 1300

Standaard- & optionele accessoires 800 DL 700 D

Multifunctionele naaivoet met geleider opt.1 opt.1

Standaard overlocknaaivoet x x

Blindzoomvoet opt. opt.

Elastiekvoet opt. opt.

Rimpelvoet opt. opt.

Afvalbakje voor stofresten opt. opt.

Bovengrijperafdekking x opt.

Gereedschap en accessoires in een aparte box tasje tasje

1 Uitsluitend met aparte accessoirehouder

Differentieeltransport 
Met het traploze differentieeltransport 
zijn gladde naden in rekbare stoffen 
geen enkel probleem. Bovendien wordt 
het samentrekken van de naad bij fijne 
stoffen verhinderd. Als het materiaal 
echter bewust moet worden gerimpeld, 
kan dit met het differentieeltransport 
natuurlijk ook.


