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Chcete svému oblečení dodat profesionální vzhled? Potom potřebujete bernette 64 
AIRLOCK se vzduchovým navlékáním. Jeho obsluha je neskutečně snadná a má veškeré 
funkce, které můžete potřebovat. Zažijte kvalitu stehu na nejvyšší úrovni.



bernette 64 AIRLOCK

Představujeme Vám bernette 64 AIRLOCK, overlockový stroj s automatickým vzduchovým 
navlékáním smyčkovačů. Nikdy nebylo tak snadné začít. A b64 AIRLOCK toho nabízí 
mnohem více, například volné rameno pro snadné šití rukávů a manžet. Neobvyklý 
pracovní prostor vpravo od jehly Vás okamžitě chytne. Pět LED diod poskytuje zářivé 
osvětlení pracovního prostoru. Přítlačnou patku můžete spouštět a dočasně zdvihat 
pomocí kolenní páky bernette Free Hand System, takže Vám zůstávají obě ruce volné pro 
vedení látky. Na výběr máte 16 různých stehů a s rychlostí až 1300 stehů za minutu budete 
se svým projektem v mžiku hotovi!



Ne všechny modely a součásti příslušenství jsou k dispozici ve všech zemích. Výrobce si vyhra-
zuje právo na možnou změnu vybavení, vzhledu a funkcí stroje.

Přehled funkcí a vlastností b64 AIRLOCK

Stehy

Celkový počet stehových vzorů 16

4-nitný overlockový

3-nitný overlockový (široký/úzký)

3-nitný super pružný steh

3-nitný flatlock (široký/úzký)

3-nitný úzký šev

3-nitný rolovaný lem

3-nitný pikotový steh

2-nitný overlockový (široký/úzký)

2-nitný flatlock (široký/úzký)

2-nitný rolovaný lem

2-nitný wrapped overlock (široký/úzký)

Pro Vaše pohodlí

Automatické vzduchové navlékání nití do smyčkovačů

Volné rameno 

Barevné navlékací dráhy

Uvolnění napětí nití při zdvižení přítlačné patky 

Délka stehu nastavitelná během šití

Příslušenství pod krytem navlékačů

Osvětlení 5 LED diod

Bezpečnostní vypínač stroje aktivovaný otevřením krytu

Micro Thread Control (mtc) – jemné doladění nití

Kolenní páka Free Hand System (FHS)

Technická data

Prostor vpravo od jehly 130 mm

Ruční odřezávač nití

Overlockový steh šířky 5-7 mm

Nastavení přítlaku patky v 7 stupních 

Páčka pro nastavení rolovaného lemu pod stehovou deskou

Maximální rychlost šití (stehů za minutu) 1300

Příslušenství ve výbavěěstroje

Základní overlocková přítlačná patka

Konvertor horního smyčkovače

Kryt volného ramene

Vodítko Deco

Koš na odřezky

Sada jehel BERNINA ELx705

Přídavný stolek



Návod k ušití stylové zavinovací tuniky

Tato zavinovací tunika má extrémně neformální a sofistikovaný styl. Je neskutečně 
všestranná, dá se nosit k džínům, stejně jako přes šaty. Technika zavinování si vystačí 
bez knoflíků či jiných způsobů zapínání.

Návod k ušití, včetně střihu, najdete zde: 
www.bernette.com/wrap-tunic



Pohon nože odspodu pro 
lepší viditelnost i bezpečnost

Praktické volné rameno

5 zářivých LED diod pro 
optimální viditelnost

Optimální stehy díky 
nastavitelnému přítlaku patky

Vysoká kvalita stehu 
s rychlostí od 350 do 
1300 stehů za minutu

Jehelníček na stojanu na nitě



Příslušenství pod krytem navlékačů

Jemné doladění nití (mtc) 
pro profesionální švy

Kolenní páka bernette Free Hand 
System pro snadné spuštění a 
dočasné zdvihání přítlačné patky

Automatické vzduchové navlékání
pro snadné navlečení smyčkovačů

Dostatek prostoru díky velké 
pracovní ploše (130 mm)

Barevně vyznačené navlékací 
dráhy pro snazší navlékání
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bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.

Zastoupení pro ČR a SR: HAIŠMAN s.r.o., Kněžská 14, 370 01 České Budějovice
tel./fax: +420 386 350 950, e-mail: info@sicistroj.cz, www.sicistroj.cz


