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Maszyna do szycia BERNINA AG
bernette B-77
Cena

5 990,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BERNINA

Opis produktu
Zaawansowana maszyna do szycia z linii bernette B-77

Najbardziej rozbudowana komputerowa maszyna do szycia z linii użytkowej BERNINA AG - bernette.

Najważniejsze Funkcje SZYCIA:

maszyna komputerowa
ogromna przestrzeń pomiędzy igielnicą a obudową - 23 cm
wbudowany górny transport Dual Feed
łączna ilość ściegów: 500
alfabety w trybie szycia: 3
dziurki na wymiar guzika: 17
max szerokość ściegu: 7 mm
max długość ściegu: 5 mm
funkcja pamięci
max prędkość szycia: 1000 ściegów/min
szycie wstecz
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automatyczne obcinanie nici
odbicie lustrzane ściegu
pozycjonowanie igły (góra/dół)
pozycje igły (lewa/prawa): 15
możliwość szycia igłą podwójną
możliwość szycia bez ząbków transportu
funkcje specjalne: zabezpieczanie ściegów, przycisk końca wzoru itp.
wbudowany konsultant szycia i poradnik dla szyjącego
system podnoszenia stopki kolanem (FHS)

automatyczne podnoszenie stopki
automatyczne cięcie nici
chwytacz rotacyjny
precyzyjny naprężacz nici górnej
czujnik zerwania nici górnej
czujnik końca nici w bębenku
jasne oświetlenie LED
nawlekacz igły
dodatkowe obcinacze nici na obudowie
przycisk START/STOP
suwak regulacji prędkości
łatwy system nawlekania
łatwa i intuicyjna obsługa
solidna konstrukcja
zatrzaskowy system mocowania stopek
igły systemu 130/705H półpłaska kolba
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Bernette b77 to najnowszy model komputerowej maszyny do szycia. Wyposażona we wszystkie zdobycze techniki w świecie szycia
maszynowego.

Maszyna posiada duży 5-calowy dotykowy ekran sterujący oraz wielofunkcyjne pokrętła. Układ sterowania jak i cały interfejs sterujący
został zaczerpnięty z profesjonalnych maszyn do szycia i Multi-Hafciarek BERNINA

Maszyna posiada także wbudowany górny transport materiału, czyli specjalną opuszczaną stopkę, która przesuwa materiał od góry we
współpracy z dolnymi ząbkami transportu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy szyć problematyczne materiały jak i grube "kanapki" z kilku
warstw materiału.

Odległość pomiędzy obudową, a igielnicą w maszynie bernette b79 jest imponująca i wynosi aż 23 cm co zdecydowanie ułatwia pracę z
dużymi projektami. Tak duża przestrzeń pomiędzy igłą, a obudową iest nieoceniona podczas szycia patchworku czy pikowania. Jest to
idealna maszyna do szycia patchworku.

Cały interfejs sterujący (system operacyjny, wielofunkcyjne pokrętła, przyciski funkcyjne) zostały zaczerpnięte z profesjonalnych MultiHafciarek i maszyn do szycia BERNINA. Sterowanie jest intuicyjne i proste. Poruszanie się po rozbudowanych funkcjach maszyno-hafciarki
jest bardzo jasne, czytelne i przejrzyste.
Najważniejszy funkcje są także dostępne z poziomu przycisków "wyciągniętych" na obudowę hafciarki.

Interfejs sterujący jest intuicyjny i bardzo przyjazny dla każdego użytkownika niezależnie od jego "stopnia wtajemniczenia". Całe
sterowanie opiera się na zasadzie "dotykania" odpowiednich ikon na dużym dotykowym ekranie oraz wspomagania się wielofunkcyjnymi
pokrętłami i przyciskami na obudowie maszyny.

Komputerowa maszyna do szycia bernette b77 posiada także wbudowane systemy i rozwiązania, które dotychczas były zarezerwowane
tylko dla profesjonalnych maszyn i Multi-Hafciarek BERNINA. Są to systemy przetestowane przez lata w profesjonalnych maszynach
BERNINA. Ułatwiają one szycie i przyspieszają pracę z maszyną. Do tych systemów należą m.in.:

System automatycznego obcinania nici - (elektroniczne nożyczki) - pozwala zaoszczędzić czas przy szyciu

System automatycznego podnoszenia stopki - ułatwia i przyspiesza pracę

Dźwignia podnoszenia stopki kolanem - (kolanówka, FHS) - pozwala na kontrolowanie prowadzenia materiału pod stopką obiema rękami
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System górnego transportu materiału - (wbudowana stopka z górnym transportem, system podobny do BERNINA Dual Feed)
niezastąpiony przy zszywaniu kilku warstw materiału lub np. przy pracy z materiałami grubymi.

elektroniczny rozrusznik nożny z programowalnym przyciskiem - Możemy zaprogramować jaka funkcja będzie wyzwalana po naciśnięciu
piętą na rozrusznik, np. obcinanie nici, podnoszenie stopki itp. Nasza ulubiona konfiguracja to dwie funkcje: automatyczne ryglowanie +
obcięcie nici.

Na szczególną uwagę zasługują także ponadprzeciętne możliwości szycia. Maszyna bernette b77 potrafi szyć z prędkością 1000 ściegów
na minutę. Pozwala na szycie przy użyciu 500 programów szycia. Do dyspozycji mamy ściegi użytkowe, elastyczne, dekoracyjne, do
quiltingu i szycia patchworku. Dziurkę na wymiar guzika zrobimy oczywiście automatycznie i to w 17 różnych wzorach ! Mamy także
możliwość "wyszywania" literek i cyferek za pomocą wbudowanych 3 krojów alfabetów. Maksymalna szerokość ściegów jaką możemy
uzyskać wynosi 7mm, a długość 5mm.

Wyposażenie standardowe

1. Stopka standardowa (uniwersalna) - DA
2. Stopka do ściegów satynowych, dekoracyjnych i aplikacji - JK
3. Stopka do zamków (do użytku z Dual Feed) - JB
4. Stopka do wykonywania automatycznej dziurki na guzik - RJ
5. Stopka do ściegu krytego (ślepego) - DM
6. Stopka do przyszywania guzików - RC
7. Stopka owerlokowa (odpowiednia do użytku z Dual Feed) - DI
8. Stopka do haftu, cerowania, pikowania z wolnej ręki - RX

1. Szpulki (3 szt)
2. Filc pod szpulkę
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3. Blokada szpulki (śrdnia)
4. Przewód zasilający
5. Siatka na szpulkę
6. Drugi dodatkowy trzpień na szpulkę
7. Blokada szpulki (mała)
8. Śrubokręt
9. Zestaw igieł
10. Wskaźnk (rysik) do ekranu dotykowego
11. Pokrowiec / futerał
12. Programowalny rozrusznik nożny
13. Pędzelek do czyszczenia i rozcinacz dziurek
14. Prowadnik krawędziowy
15. Blokada szpulki (duża)
16. Oliwiarka z oliwką
17. Stolik powiększający pole pracy
18. Dźwignia podnoszenia stopki kolanem

Dane techniczne maszyny:

Wymiary maszyny: 37 cm x 17cm x 29 cm
Wymiary maszyny w opakowaniu: 60 cm x 47 cm x 55 cm

Objętość: 0.155 m3
Waga maszyny: 19 kg
Waga maszyny z opakowaniem: 20 kg

Max. moc maszyny: 90W
Zasilanie: 220-230V, 50-60Hz

Akcesoria
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Kliknij i pobierz katalog PDF z akcesoriami do maszyn BERNINA bernette MILAN - KATALOG PDF
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