
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
1150 MDA

Toptechniek voor 
topprestaties

NAAIEN, SNIJDEN EN AFWERKEN IN EEN ENKELE HANDELING!
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Een indrukwekkend creatief potentieel, een hoge naaisnelheid en veel   - 
zijdige gebruiksmogelijkheden – de prestaties van de BERNINA 1150 MDA 
zullen u met zekerheid overtuigen! Met deze overlocker kunt u be-
halve de laatste mode ook waanzinnige woonaccessoires maken. De 
gepa tenteerde mtc-draadcontrole zorgt voor een perfecte naad, en 
dat maar met één handbeweging!

Inrijgsysteem
Met het BERNINA lay-in-systeem rijgt u de overlocker altijd snel en 
ge makkelijk in. Bovendien kan dankzij het automatische onder-
grijperinrijgsysteem de ondergrijperdraad ook heel eenvoudig 
worden ingeregen.

Differentieeltransport 
Met het traploze differentieeltransport zijn gladde naden in rek-
bare stoffen geen enkel probleem. Bovendien wordt het samen-
trekken van de naad bij fijne stoffen verhinderd. Als het materiaal 
echter bewust moet worden gerimpeld, kan dit met het differen-
tieeltransport natuurlijk ook.

Draaibare naaivoet  
Gewoon opzij draaien en zie daar, u heeft meteen voldoende 
ruimte om probleemloos in te rijgen of even snel de naald te  
verwisselen.

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.

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.

Eenvoudige bediening – een 

vanzelfsprekendheid! 

Een overzicht van de belangrijkste functies van de 1150 MDA

Steeksoorten 1150 MDA

Totaal aantal steeksoorten 15

4-draads overlocksteek 1

3-draads overlocksteek 2

3-draads super-stretchsteek 1

3-draads platte naad 2

3-draads rolzoom 1

3-draads overlock smal 1

2-draads overlocksteek 2

2-draads overlock-randafwerking 2

2-draads platte naad 2

2-draads rolzoom 1

Comfortkenmerken & inrijghulpen 1150 MDA

Ondergrijper- en kettinggrijper-inrijgautomaat x

Draadinrijger geïntegreerd

mtc-draadcontrole x

Uitzwenkbare naaivoet x

Naailicht x

Gekleurd inrijgschema x

Automatische deactivering van de draadspanning als de naaivoet 

omhoog staat
x

Handwielpositieaanduiding x

Accessoires in grijperdeksel x

Veiligheidsschakelaar bij geopende klep en als de naaivoet 

omhoog staat 
x

Technische kenmerken 1150 MDA

Differentieeltransport en steeklengte eenvoudig in te stellen  

met rechterhand
x

Differentieeltransport en steeklengte instelbaar tijdens het naaien x

Overlocknaadbreedte 3 – 9 mm

Naaivoetlift met naaivoetpunt-opheffing x

2-traps naaivoetlift 6 + 2 mm

Rolzoomhendel in steekplaat geïntegreerd x

Max. naaisnelheid, steken per minuut 1300

Standaard- & optionele accessoires 1150 MDA

Multifunctionele naaivoet met geleider opt.

Blindzoomvoet x

Elastiekvoet x

Rimpelvoet opt.

Afvalbakje voor stofresten x

Bovengrijperafdekking x

Gereedschap en accessoires in een aparte box tasje


