BERNINA L 460

14 afspraken
in één week

n
3 nachten lang mij
n
krabbels ontcijfere
1.500 exacte,
rekbare, mooie
steken per minuut

3 keer avondeten van de
afhaal-chinees om de hoek

1 flexibele jurk
voor elk moment
van de dag

DE NIEUWE OVERLOCKE
R–
NÚ BIJ UW BERNINA DE
ALER

De snelle en flexibele manier van naaien!
Uitmuntende snelheidsregeling dankzij het BERNINA
pedaal en de gelijkstroommotor waarmee u zowel steek
voor steek kunt naaien als met een topsnelheid van 1500
steken per minuut. Professionele naden en zomen van de
hoogste steekkwaliteit worden moeiteloos geproduceerd.
De automatische naaldstop zorgt ervoor, dat de naalden en
grijpers altijd in de juiste stand staan.
Eigenschappen en functies van de BERNINA L 460
L 460
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

L 460

Handmatige naaldinrijger



Ondergrijper-inrijgautomaat



Met kleur gemarkeerd inrijgpad



Direct inrijgsysteem



Handwielpositiemarkering



Automatische naaldstop boven



Naald omhoog/omlaag met het BERNINA pedaal



Automatische deactivering van de draadspanning
als de naaivoet omhoog staat



Steek voor steek naaien



Fijnafstelling steeklengte voor rolzoom



Verstelbare steeklengte tijdens het naaien



Verstelbaar differentieeltransport tijdens het naaien



Accessoires in grijperdeksel



2 LED-lampjes



Veiligheidsschakelaar geactiveerd bij geopend deksel
of als de naaivoet omhoog staat



Technische specificaties

L 460 met aanschuif tafel

L 460

mtc-draadcontrole



Snijbreedte 3–9 mm



Bovenmes aangedreven vanaf onderzijde



2-traps naaivoetlift met naaivoetpunt-opheffing



5-traps instelling naaivoetdruk



Rolzoomhendel in steekplaat geïntegreerd
Motor

Standaardaccessoires

L 460

Standaardoverlockvoet



BERNINA Free-Hand-System (FHS)



Aanschuiftafel



Bovengrijperafdekking



Naaldenset

Accessoires
De meest gebruikte accessoires vindt u netjes opgeborgen in het
grijperdeksel, klaar voor gebruik. De aanvullende accessoirebox herbergt de naadgeleider, garengeleidingsschijven en gereedschappen.
Er zijn ook verschillende optionele voeten verkrijgbaar voor creatief
overlocken.



1500

Zoomgeleider

Gebruiksgemak
Met de gepatenteerde mtc-draadcontrole wordt de lengte van de
slingerdraad exact en eenvoudig ingesteld. Alle instellingen zijn
tijdens het naaien verstelbaar, waaronder de snijbreedte van 3 tot
9 mm en de steeklengte van 0,8 tot 4 mm. Het differentieeltransport kan traploos worden ingesteld en zorgt ervoor, dat er geen
golven of rimpels in rekbare en fijne stoffen ontstaan. Dankzij een
handmatige naaldinrijger kan eenvoudig en ergonomisch ingeregen
worden. De met kleur gemarkeerde draadgeleidingen en de onder
grijper-inrijgautomaat vergemakkelijken het inrijgproces.

DC

Naaisnelheid, steken per minuut

Afvalbakje

BERNINA Free-Hand-Syst em
(FHS) – naaivoet omhoogz et ten
met behulp van uw knie





Gereedschap en accessoires in een aparte doos



Beschermhoes



www.bernina.com/overlocker

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.
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Steeksoor ten
Totaal aantal steken

Ultiem comfort
Het goed verlichte grote werkoppervlak van deze overlocker vereenvoudigt het naaien en het inrijgen van grijpers en naalden. Dankzij
het Free-Hand-System (FHS), dat de naaivoet omhoog en omlaag zet,
zijn beide handen vrij voor het naaien en het plaatsen van de stof. De
aanschuiftafel vergroot het werkoppervlak en vergemakkelijkt het
verwerken van grote naaiprojecten.

