BERNINA L 450
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DE NIEUWE OVERLOCKE
R
NÚ BIJ UW BERNINA DE
ALER!

Naaien, snijden en afwerken
in één enkele stap!
Een overlocker is de perfecte aanvulling op een naaimachine.
Met deze expert verwerkt u uw projecten gemakkelijk en
snel en krijgt u in een handomdraai een perfect resultaat.
De innovatieve eigenschappen zorgen voor een eenvoudige bediening en garanderen een professionele kwaliteit
tot aan de allerlaatste steek.

Micro-draadcontrole (mtc)
Door middel van de gepatenteerde mtc-draadcontrole kan de
slingerdraadhoeveelheid exact worden ingesteld. Met de speciale
mtc-draaiknop kan de fijnafstelling van de naad die om de stofrand
ligt gemakkelijk worden aangepast.

Eigenschappen en functies van de BERNINA L 450
L 450

Totaal aantal steken

16

4-draads overlock

1

3-draads overlock (breed/smal)

2

3-draads super-stretch

1

3-draads platte naad (breed/smal)

2

3-draads rolnaad

1

3-draads rolzoom

1

3-draads picotsteek

1

2-draads overlock (breed/smal)

2

2-draads platte naad (breed/smal)

2

2-draads rolzoom

1

2-draads randafwerking (breed/smal)

2

Comfortkenmerken

Voor mtc

L 450

Ondergrijper-inrijgautomaat



Met kleur gemarkeerd inrijgpad en inrijgschema in het grijperdeksel



Direct inrijgsysteem



Handwielpositiemarkering



Automatische deactivering van de draadspanning
als de naaivoet omhoog staat



Fijnafstelling steeklengte /rolzoom



Verstelbare steeklengte tijdens het naaien



Verstelbaar differentieeltransport tijdens het naaien



Accessoires in grijperdeksel



2 LED-lampjes



Technische specificaties

L 450

mtc-draadcontrole



Snijbreedte overlocker 3–9 mm



Vanaf de onderkant aangedreven bovenmes



2-traps naaivoetlift met naaivoetpunt-opheffing



5-traps instelling naaivoetdruk



Rolzoomhendel in steekplaat geïntegreerd
Motor


AC

Naaisnelheid, steken per minuut

1200

Standaardaccessoires

L 450

Standaardoverlockvoet



Bovengrijperafdekking



Zoomgeleider



Set naalden



Gereedschap en accessoires in een aparte doos



Afvalbakje
Beschermhoes

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar.
Wijzigingen met betrekking tot uitrusting en uitvoering voorbehouden.
Neem voor meer informatie contact op met uw BERNINA dealer.

Na mtc

Ultiem comfort
De BERNINA overlocker L 450 biedt veel comfort. De snijbreedte
en de steeklengte kunnen gemakkelijk worden aangepast. Ook het
traploze differentieeltransport zorgt voor voortreffelijke prestaties.
Met deze functie wordt vermeden, dat naden in fijne stoffen rimpelen of naden in rekbare stoffen gaan golven. De L 450 heeft bovendien bij de naald en de grijper een LED-lampje dat het werkoppervlak
optimaal verlicht.
Snel en flexibel
De L 450 loopt rustig ongeacht de naaisnelheid. De machine bereikt
max. 1.200 steken per minuut (spm). Met gemak en uiterste precisie
snijdt de machine door verschillende soorten materialen en verschillende diktes en werkt deze allemaal keurig af.
Eenvoudig inrijgen
Met behulp van de ondergrijper-inrijgautomaat kan de draad gemakkelijk en snel worden ingeregen. De handmatige naaldinrijger
vergemakkelijkt daarnaast het inrijgen van de naald. Ook de met
kleuren gemarkeerde open draadgeleidingen en het handwielpositievenster vereenvoudigen het inrijgproces. Voor extra gemak vindt
u een draadafsnijder op de linkerkap.
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