
BERNINA L 450

DEN NYE
OVERLOCKER

14 aftaler på én uge

       1 stor og oplyst  
  arbejdsflade

 3 aftener med
take-away sushi

 3 inspirerende aftener    
med magasiner
     og mode-blogs

          1 alsidig kjole
   der kan holde trit
          med mig

3-trådet rullesøm

2-trådet fladlock

4-trådet overlock



Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør fås i alle lande. 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i både udstyr og design. 
For yderligere information bedes du kontakte din BERNINA-forhandler. 
Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

Mikro-trådkontrol (mtc)
Den patenterede mtc får kanttrådens løkker til at forsvinde med en 
enkelt drejning af et håndtag. Dette sparer tid og energi og sikrer 
samtidig konsistente sting af høj kvalitet, professionelt udseende 
sømme og afsluttede kanter.

Ultimativ komfort
BERNINA L 450 giver stor sykomfort. De to LED-lamper giver et klart 
lys ikke blot på nålene, men også i området for gribetråden. Diffe-
rentialtransport sikrer bølgefri sømme på strikvarer og ingen rynker 
på sarte tekstiler. Det mest anvendte tilbehør ligger i griberdækslet, 
pænt arrangeret og lige til at bruge. En perfekt siddende afklipsbe-
holder holder ikke blot på det afklippede stof, men tjener desuden 
som opbevaringsplads for fodpedalen.

Præcis og fleksibel
Modellen L 450 kører ubesværet ved enhver syhastighed. Den skæ-
rer og afslutter stoffer af forskellige typer og tykkelser uden besvær 
og med stor præcision. 

Nem trådning
Den manuelle nåletråder gør trådning nem og ergonomisk. Det er 
enkelt at tråde den nederste griber takket være undergribertråderen. 
Den farvekodede trådningsvej og vinduet til indstilling af håndhjulet 
hjælper dig med at tråde hurtigt. For at gøre det nemmere for dig, 
er der en trådskærer på det venstre dæksel.

Før mtc
Efter mtc

Egenskaber og funktioner for BERNINA L 450

Sømvariationer L 450

Samlet antal sømme 16

4-trådet overlock 1

3-trådet overlock (bred/smal) 2

3-trådet superstræk 1

3-trådet fladlock (bred/smal) 2

3-trådet smal søm 1

3-trådet rullesøm 1

3-trådet picotsøm 1

2-trådet overlock (bred/smal) 2

2-trådet fladlock (bred/smal) 2

2-trådet rullesøm 1

2-trådet kastning (bred/smal) 2

Komfortfunktioner L 450

Undergribertråder 

Farvekodede trådningsvej 

Indlagt trådningssystem 

Indikator for håndhjulsposition 

Trådspændingsudløsning, når syfoden hæves 

Fintuning af stinglængden ved rullesøm 

Justerbar stinglængde under syning 

Justerbar differentialtransport under syning 

Tilbehør i griberdæksel 

2 LED-sylys 

Tekniske specifikationer L 450

Mikro-trådkontrol (mtc) 

3–9 mm bredde på overlocksøm 

Overkniv bevæges nedefra 

2-trins syfodsløfter på forsiden 

5-trins syfodstryk 

Indbygget håndtag til rullesøm i stingpladen 

Motor AC

Syhastighed, sting pr. minut 1200

Standardtilbehør L 450

Standardoverlockfod 

Afdækning til overgriber 

Sømoversigt 

Nålesæt 

Værktøj og tilbehør i separat boks 

Afklipsbeholder 

Støvhætte 

Skærer, syr og afslutter 
i et enkelt trin!

Spar tid, og sy hurtige sømme med en overlocker. Dine 
 syprojekter tager hurtigt og ubesværet form. Innovative 
funktioner gør BERNINAs overlockere dejligt nemme at 
bruge og sikrer professionel kvalitet helt ned til det  sidste 
sting. Overlockeren er det perfekte supplement til en 
 symaskine.
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