BERNINA L 450
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4-trådig overlock

2-trådig flatlock

DEN NYA
OVERLOCKMASKINEN

Klipp, sy och slutför i ett enda steg!
Med en overlockmaskin sparar du tid och syr snabbt.
S ömnadsprojekten tar snabbt form med liten ansträngning.
Innovativa funktioner gör BERNINAs overlockmaskiner härligt lätta att använda, vilket garanterar professionell kvalitet
ända till sista stygnet. Overlockmaskinen är symaskinens
perfekta följeslagare.

mtc-trådkontroll
Den patenterade mikrotrådkontrollen gör att du kan ta bort öglor
som går utanför kanten med ett snabbt spakdrag. Detta sparar tid
och ansträngning samtidigt som du får stygn med konsekvent hög
kvalitet, proffsiga sömmar och perfekta kanter.

Egenskaper och funktioner hos BERNINA L 450
Totalt antal sömmar

L 450
16

4-trådig overlock

1

3-trådig overlock (bred/smal)

2

3-trådig superstrech

1

3-trådig flatlock (bred/smal)

2

3-trådig smal söm

1

3-trådig rullfåll

1

3-trådiga pikot-sömmar

1

2-trådig overlock (bred/smal)

2

2-trådig flatlock (bred/smal)

2

2-trådig rullfåll

1

2-trådig kantsöm (bred/smal)

2

Bekväma funktioner

Innan mtc

L 450

Undergriparträdare



Färgmarkerade trädningsvägar



Direktträdningssystem (lay-in)



Handratt med lägesindikering



Trådspänningen släpps när pressarfoten höjs



Finjusterad stygnlängd för rullfåll



Stygnlängd, justerbar medan du syr



Differentialmatning, justerbar medan du syr



Tillbehör i griparluckan



Syljus, 2 LED-lampor



Tekniska egenskaper

L 450

mtc-trådkontroll



3–9 mm bred overlocksöm



Överkniv drivs underifrån



Syfotslyft i 2 steg med frontalt syfotslyft



Justering av syfotstryck i 5 steg



Rullfållspak inbyggd i stygnplattan
Motor

Standardtillbehör

L 450

Standardsy fot för overlock



Blindgripare



Enkel trädning
Den manuella nålträdaren möjliggör enkel och ergonomisk trädning.
Det är enkelt att trä undergriparen tack vare undergriparträdaren.
Den färgmarkerade trädningsvägen och handratten med lägesindikering hjälper dig att trä nålen snabbt. För din bekvämlighet finns
det en trådavskärare på den vänstra luckan.




Verktyg och tillbehör i separat väska



Avfallsbehållare



Dammskydd



Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både utrustning och design.
Kontakta din BERNINA återförsäljare för mer information.
Med förbehåll för fel och utelämnanden.

Exakt och flexibel
L 450 går smidigt i alla syhastigheter. Den skär och syr olika tjocklekar
och typer av tyg med lätthet och hög precision.



1200

Nålar

Ultimat komfort
BERNINA L 450 erbjuder fantastisk sykomfort. De två LED-lamporna ger starkt ljus inte bara vid nålarna, utan även runt griparen.
Differentialmatningen ser till att stickade material inte drar ihop sig
i sömmarna och att tunna tyger inte veckas. De vanligaste tillbehören finns i griparluckan, prydligt ordnade och redo att användas. En
perfekt anpassad avfallsbehållare förvarar inte bara avfallstyg, utan
fungerar även som förvaring för fotpedalen.

AC

Syhastighet (stygn per minut)

Sömguide

E f te r mtc
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