
 

Kleding of interieurtextiel – met de bernette 610D van 
BERNINA lukt uw naaiproject altijd! Deze overlocker over
tuigt enerzijds door de vele comfortabele bedieningsfuncties 
en anderzijds is dit model voor een aantrekkelijke prijs ver
krijgbaar. Twee interessante eigenschappen die voor dit  
instapmodel pleiten! Het naaivlak kan volledig worden weg
gekanteld, waardoor de overlocker in een handomdraai  
kan worden ingeregen. Steeklengte, draadspanning en 
differentieeltransport kunnen gemakkelijk worden ingesteld. 
Met de bernette 610D bent u van overlocksucces verzekerd! 

Overlocken – echt mijn ding!



 

Meer informatie vindt u bij uw BERNINA dealer of op www.bernina.com

Differentieel-transport
Het traploos verstelbare differen
tieeltransport zorgt voor geheel 
gladde naden zonder rimpels en 
plooitjes. Maar let op, er kan wel 
degelijk bewust met het differen
tieeltransport worden gerimpeld 
als dit effect gewenst is!

Geïntegreerde stofgeleider
De bernette 610D heeft een  
geïntegreerde stofgeleider die u 
bij het geleiden van de stof helpt – 
ideaal voor exacte naden! De  
stofgeleider kan met één hand
beweging worden verwijderd. 

Accessoires in het grijperdeksel
Bij de bernette 610D ontvangt u een 
omvangrijk assortiment accessoires. 
De belangrijkste accessoires zijn op 
een handige manier in het grijper
deksel opgeborgen en altijd direct 
bij de hand.

Speciale accessoires
Uw BERNINA dealer laat u graag 
vrijblijvend het complete assortiment 
speciale accessoires voor de  
bernette 610D zien.

Overzichtelijk bedieningsveld
Op dit bedieningsveld ziet u alles in één 
oogopslag! Het instellen van de draad
spanning wordt vergemakkelijkt door de 
markeringen in verschillende kleuren. 

Eenvoudig inrijgsysteem
Bij de bernette 610D kan het naaivlak 
volledig worden weggekanteld. Hierdoor 
zijn de inrijgwegen goed toegankelijk. 
Markeringen in verschillende kleuren  
vereenvoudigen bovendien het inrijgen. 

2-, 3- en 4-draads naden
Van de 2draads flatlock om 
rekbaar materiaal aan elkaar 
te naaien en te zomen tot de 
4draads overlock voor het 
afwerken – de bernette 610D 
levert alles in een topkwaliteit. 
Uitgerafelde randen of rim
pelende stoffen? Vergeet het 
maar, dat gebeurt niet met de 
bernette 610D!

Handige instelling van de naad-
breedte
Met behulp van de aparte draai
schroef aan de linkerkant kan de 
naadbreedte in een handomdraai 
worden ingesteld.

Lengte van de grijperdraad 
optimaliseren 
Dankzij de verwisselbare steek
plaattong kan de lengte van  
de grijperdraad worden geopti
maliseerd. Losse draden in de 
naad behoren voorgoed tot het 
verleden.  

Perfecte verwerking van dikke 
stoffen 
De bernette 610D heeft een 
bijzonder sterke 120 watt motor. 
Zware stoffen (bijv. spijkerstof) 
worden perfect genaaid.

Prachtige rolzomen
Bij de bernette 610D kan de 
rolzoom heel exact worden 
ingesteld. 

Opvangbakje inclusief
Het meegeleverde opvangbakje 
kan gemakkelijk aan het grijper
deksel worden bevestigd. Zo 
belanden de stof en draadrest
jes in het bakje en uw tafel blijft 
altijd schoon. 

Extra lange garenkloshouders
Grote klossen met 1000m garen 
kunnen probleemloos op de 
extra lange garenkloshouders 
worden gezet. De bernette 610D 
biedt een exacte en betrouwbare 
garentoevoer.  

www.bernina.com


