
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
1300 MDC

  Chytrá všestrannost:
Kombinace prádlových  
a overlockových stehů

OŘEZÁVÁ, ŠIJE A ZAČIŠŤUJE
V JEDINÉM KROKU
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Ne všechny modely a příslušenství jsou v prodeji ve všech zemích.  
Vyhrazujeme si právo změn jak vybavení, tak konstrukce. 
S dalšími dotazy se obraťte na Vašeho prodejce BERNINA.

Vlastnosti a funkce stroje  BERNINA 1300 MDC

Stehové variace 1300 MDC

Celkový počet stehů 24

5nitný overlockový zabezpečovací steh 2

4nitný overlockový zabezpečovací steh 2

4nitný / 3nitný prádlový steh 5,0 mm 1

3nitný / 2nitný prádlový steh 5,0 mm 1

3nitný / 2nitný prádlový steh 2,5 mm 2

2nitný / 1nitný řetízkový steh 1

4nitný overlockový steh 1

3nitný overlockový steh 2

3nitný super pružný steh 1

3nitný flatlock 2

3nitný rolovaný lem 1

3nitný úzký šev 1

2nitný overlockový steh 2

2nitný overlockový steh wrapped 2

2nitný flatlock 2

2nitný rolovaný lem 1

Vlastnosti zvyšující Vaše pohodlí 1300 MDC

Navlékač spodního a řetízkového smyčkovače x

Navlékač jehel x

Řízení nití „micro thread control“ (mtc) x

Výkyvná přítlačná patka x

Osvětlení pracovního prostoru x

Barevné označení navlékacích drah a schéma navlékání x

Uvolnění napětí nití při zdvižení přítlačné patky x

Indikátor polohy ručního kola x

Příslušenství v krytu smyčkovačů x

Bezpečnostní vypínač aktivovaný otevřením krytu x

Technická data 1300 MDC

Snadný přístup k ovládání diferenciálního podavače a délky stehu x

Možnost nastavení diferenciálního podavače a délky stehu při šití x

Šířka overlockového stehu 3 – 9 mm

Zdvihání přední části přítlačné patky x

Zdvihání přítlačné patky ve dvou krocích 6 + 2 mm

Páčka pro rolovaný lem zabudována ve stehové desce x

Vysoká rychlost šití, stehů za minutu 1300

Příslušenství v základní výbavě a k dokoupení 1300 MDC

Patka pro kombinaci overlockového a řetízkového st. s vodítkem x

Víceúčelová overlocková patka s vodítkem k dokoupení

Patka pro slepý steh x

Patka pro našívání gumy x

Řasicí patka k dokoupení

Kompenzační patka pro prádlové a řetízkové stehy x

Sběrač odpadu pro látky a odstřižky x

Konvertor horního smyčkovače x

Nástroje a příslušenství v samostatném boxu taška

Inspirující všestrannost 

Se strojem BERNINA 1300 MDC je tvůrčí šití snazší, než kdy předtím. 
Nechte se inspirovat rozsáhlým výběrem stehů tohoto overlocko-
vého stroje. Přidaný prádlový steh otevírá úplně novou dimenzi  
v šití. Užijte si bohatství luxusních funkcí, které Vám zpříjemní šití 
na overlockovém stroji – zejména patentované řízení niti “mtc”  
pro dokonalý šev jediným otočením knoflíku. 

 
 
Systém navlékání (lay-in)

Se systémem BERNINA lay-in navlečete stroj rychle a snadno za každé
situace. Se speciálním automatickým navlékačem je i navlečení  
spodního smyčkovače dílem okamžiku.

Diferenciální podavač
Plynule nastavitelný diferenciální podavač zaručuje nezvlněné švy na 
úpletech a brání shrnování tenkých látek – zároveň však umožňuje

plynule nastavit míru nařasení.

Jedinečná výkyvná přítlačná patka
Stačí jen naklopit patku do strany a máte dostatek prostoru pro 
snazší navlékání a bezproblémovou výměnu jehel. 

LCD displej  
Zářivý displej zobrazuje jak Vaše vlastní, tak základní nastavení 
jednotlivých stehů. Zjistíte zde i doporučené základní napětí 
nití a můžete si zde ukládat vlastní nastavení.


