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Een indrukwekkend creatief potentieel, een hoge 
naaisnelheid en veelzijdige gebruiksmogelijkheden – 
de prestaties van de BERNINA 1150MDC zullen u 
met zekerheid overtuigen! 
Met deze overlocker kunt u behalve de laatste mode 
ook waanzinnige woonaccessoires maken. De ge-
patenteerde mtc-draadcontrole zorgt voor een per-
fecte naad, en dat maar met één handbeweging!

Toptechniek, 
      voor topprestaties.
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Eenvoudige bediening – 
   een vanzelfsprekendheid! 
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Accessoires in het grijperdeksel 
Hier vindt u de meest gebruikte 
accessoires overzichtelijk gerangschikt 
– alles lekker dicht bij de hand.

Inrijgsysteem 
Met het BERNINA lay-in-systeem 
rijgt u de overlocker altijd snel en 
gemakkelijk in. Bovendien kan 
dankzij het automatische onder-
grijper-inrijgsysteem de onder-
grijperdraad ook heel eenvoudig 
worden ingeregen.

Auto-naaldinrijger voor 
2 naalden  
Een echte ondersteuning en 
vergemakkelijking voor het 
inrijgen van de beide naalden.

Draaibare bovenmesarm  
De bovenmesarm wordt snel en 
gemakkelijk door een druk op de 
knop uitgeschakeld en zorgt op 
deze manier voor meer ruimte. 

Veiligheidsschakelaar 
De veiligheidsschakelaar is 
geactiveerd, zodra u het 
grijper- of stofdeksel opent. 
Het is nu onmogelijk, dat 
de overlocker per ongeluk 
begint te naaien, bijvoor-
beeld tijdens het inrijgen.

Voorvoetlift    
Met de voorvoetlift  ontstaat nog meer 
ruimte, omdat de punt van de naaivoet ver-
der omhooggezet kan worden. Dik naaiwerk 
of verschillende lagen stof, bijvoorbeeld 
handgebreide truien, kunnen moeiteloos en 
exact onder de naaivoet worden geplaatst.

mtc-draaiknop
Regel de slingerdraadhoeveelheid door 
middel van een draai aan de knop! 
Dankzij de gepatenteerde draadcontrole 
mtc kan de slingerdraadhoeveelheid nu 
direct worden ingesteld: met één draai 
een perfecte naad!

Professioneel bovenmes 
Gegarandeerd een perfecte, krachtige 
en stabiele snijkwaliteit. Zelfs bij dikke 
stoffen slaat het bovenmes niet weg 
– alle randen worden professioneel 
afgesneden.

Handwielpositie-indicator
Veel comfort voor een gemakkelijke be-
diening: Met behulp van het venster en 
de rode positie-indicatoren vindt u in een 
handomdraai de optimale inrijginstelling 
voor de naalden en de ondergrijper.

Elastiekvoet 
De elastiekvoet geleidt het 
elastiek en rekt het tijdens 
het vastnaaien uit. Ideaal 
voor lingerie, badmode en 
sportkleding, maar ook voor 
woonaccessoires.

Blindzoomvoet
De blindzoomvoet heeft een instelbare 
zijdelingse geleidingsplaat, die het 
naaien van blindzomen vergemakkelijkt. 
Geschikt voor het naaien van blindzomen, 
platte naden en voor wit-op-wit-werk.

Differentieel-transport 
Met het traploze differentieel-transport zijn gladde 
naden in rekbare stoffen geen enkel probleem. 
Bovendien wordt het samentrekken van de naad 
bij fijne stoffen verhinderd. Als het materiaal echter 
bewust moet worden gerimpeld, kan dit met het 
differentieel-transport natuurlijk ook.

Gepatenteerde draaibare 
naaivoet   
Gewoon opzij draaien en zie daar, 
u heeft meteen voldoende ruimte 
om probleemloos in te rijgen of 
even snel de naald te verwisselen.

Rolzoomhevel
Door de rolzoomhevel te verschuiven, 
kunt u gemakkelijk naar een rolzoomsteek 
om- en weer terugschakelen, zonder dat 
u hierbij de steekplaat of de naaivoet hoeft 
te verwisselen.
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