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Maszyna do szycia BERNINA
AG bernette MILAN 5 (M-5)
Cena

1 099,00 zł

Cena katalogowa

1 399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Maszyna do szycia BERNINA MILAN 5 (M-5)
Nowoczesna mechaniczna maszyna do szycia. Sprawdzona od lat konstrukcja, setki zadowolonych
użytkowników.
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Najważniejsze Funkcje:

26 ściegów użytkowych
chwytacz rotacyjny
podwójna płynna regulacja ściegów (długość i szerokość)
max szerokość ściegu - 7mm
max długość ściegu - 4mm
dziurka na wymiar guzika w 1 cyklu (automat)
prędkość szycia do 750 wkłuć/min
wolne ramię - 16 cm
zatrzaskowy system mocowania stopek (s-matic)
łatwy wybór ściegów
uproszczony system nawlekania
przycisk szycia wstecz
oświetlenie halogenowe
zewnętrzny obcinacz nitek
regulacja docisku stopki
wbudowany szpulownik
4 stopki na wyposażeniu
igły systemu 130/705H półpłaska kolba
możliwość szycia igłą podwójną
możliwość szycia bez ząbków transportu

MILAN 5 posiada rotacyjny chwytacz pozwalający na uzyskanie 7mm ściegu ZygZak.
Rotacyjny chwytacz zapewnia wysoką kulturę pracy oraz łatwość obsługi. Przeźroczysta
klapka zamykająca pozwala na kontrolę ilości nici w bębenku maszyny. Szpulka wkładana
jest od góry.

Ściągając stolik/nakładkę do szycia uzyskujemy wąskie wolne ramię, które umożliwia łatwe
i wygodne szycie cylindrycznych elementów taki jak nogawki, rękawy, wąska odzież
dziecięca itp.

Ściągany stolik jest także pojemnikiem na akcesoria, w którym możemy przechowywać
niezbędne wyposażenie, stopki i szpulki. Wszystko czego będziemy potrzebować do
obsługi maszyny będzie zawsze pod ręką.
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Znajdujący się na wyposażeniu maszyny elegancki pokrowiec zapewnia ochronę i czystość
maszyny, kiedy nie jest użytkowana. Dodatkowo pokrowiec posiada wycięcie w górnej
części przez które można wyciągnąć rączkę maszyny i bezpiecznie ją przenosić.

Maszyna została także wyposażona w elektroniczny rozrusznik nożny, który zapewnia
precyzyjne regulowanie prędkości z jaką chcemy szyć. Rozrusznik posiada zintegrowany
kabel zasilający.

Maszyna posiada także możliwość szycia przy użyciu igły podwójnej. Przy jej zastosowaniu
szyjący może uzyskać mocne zszycie materiałów lub też dekoracyjnie wykończyć dany
element projektu.
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Model MILAN 5 został wyposażony w chwytacz rotacyjny, który sprawdził się w maszynach przemysłowych. To nowoczesne rozwiązanie za
szybką, cichą i komfortową pracę, bez konieczności wyciągania nitki dolnej przed rozpoczęciem szycia (Quick System). Maszyna świetnie
nie tylko na potrzeby hobbystycznego zastosowania, ale także jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnego użytku w ramach usług, pr
rzemiosła. Niesamowicie mocna i trwała maszyna.

Dodatkowe możliwości uzyskujemy wykorzystując wolne ramię. Wtedy to, obszywanie trudno dostępnych miejsc takich jak rękawy bluzek
nogawki spodni nie jest żadnym problemem.

Maszyna do szycia MILAN 8 wyposażona została w najnowsze rozwiązania i zaawansowane funkcje zachowując łatwą oraz intuicyjną obsłu
cechującą wszystkie maszyny do szycia oferowane przez firmę BERNINA.

Maszyna ta posiada również możliwość wyłączenia ząbków transportu. Funkcja ta jest przydatna podczas przyszywania guzików, cerowan
haftowania.

Dla ułatwienia i tak prostej obsługi dołączono krótki przewodnik w którym znajdują się zalecane ustawienia i wskazówki dotyczące poszcze
ściegów oraz zalecanych stopek.

Model ten posiada automat do wykonywania dziurki na wymiar guzika w wyniku czego, już w ciągu kilku sekund otrzymamy idealną dziurk
konieczności mozolnego odmierzania konturów guzika i zaznaczania go na materiale. Maksymalna długość dziurki to aż 28 mm.

Dzięki wbudowanemu nawlekaczowi igły, szyjący w ciągu kilku chwil może przygotować maszynę do szycia, bez konieczności tracenia cie
aby trafić nitką w oczko igły.

Firma BERNINA w nowych modelach maszyn serii Bernette zastosowała nowoczesne oświetlenie halogenowe. Umożliwia ono wielogodzinn
komfortową pracę na maszynie. Mocne światło doskonale oświetla obszar roboczy przez co użytkownik ma doskonałą widoczność szytego
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W modelu tym znajdziemy również takie udogodnienia jak: zewnętrzny obcinasz nici, precyzyjną regulację naprężenia górnej nitki, regula
igły uproszczony system nawijania nici na szpulkę, łatwy wybór każdego ze ściegów oraz zatrzaskowy system mocowania stopek.

Podczas szycia istnieje możliwość regulacji gęstości obrzucania krawędzi dziurki. Możemy również regulować szerokość dziurki - co ma du
znaczenie przy jej szyciu na materiałach o różnych grubościach. Dodatkowo zamontowana regulacja balansu gęstości krawędzi dziurki po
uzyskać jednakową gęstość obu brzegów dziurki.

Maszyna posiada pełną regulację długości (w zakresie od 0-4,5 mm) i szerokości (w zakresie od 0-7 mm) prawie każdego ściegu, co ułatw
materiałach delikatnych i elastycznych.

Istnieje możliwość szycia na tej maszynie przy użyciu igły podwójnej. Przy jej zastosowaniu szyjący może uzyskać mocne zszycie materiał
dekoracyjnie wykończyć szyty materiał.

Znajdujący się na wyposażeniu maszyny elegancki pokrowiec zapewnia ochronę i czystość maszyny, kiedy nie jest użytkowana.

Wykaz ściegów dostępnych w modelu

BERNINA M-5

ściegi użytkowe

9 ściegów

ściegi elastyczne
(stretch)

8 ściegów

ściegi dekoracyjne

6 ściegów

ściegi do quiltingu

Stopki na wyposażeniu standardowym
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3 ściegi

1. Stopka standardowa
2. Stopka dwustronna do wszywania zamków błyskawicznych
3. Stopka do przyszywania guzików
4. Stopka do wyszywania dziurek (półautomat)

Pozostałe wyposażenie standardowe:
1. Oliwka do maszyny
2. Pędzelek i przecinak
3. Dodatkowy kołek na szpulkę (np do szycia podwójną igłą)
4. Trzy zapasowe szpulki (+ 1 w maszynie)
5. Podkładka filcowa pod szpulkę z nicią górną
6. Stoper blokujący szpulkę przed zsuwaniem się (duży)
7. Stoper blokujący szpulkę przed zsuwaniem się (mały)
8. Śrubokręt
9. Komplet zapasowych igieł
10. Prowadnik krawędziowy

Dane techniczne maszyny:
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Wymiary maszyny: 38,5 cm x 17 cm x 31 cm
Wymiary maszyny w opakowaniu: 46 cm x 25.5 cm x 36.5 cm
Objętość: 0.03 m3
Waga maszyny: 7 kg
Waga maszyny z opakowaniem: 8 kg
Max. moc maszyny: 80W
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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