
BERNINA L 220

2,5 mm coversteek

Kettingsteek

DE NIEUWE COVERMACHINE - NÚ BIJ UW BERNINA DEALER

14 afspraken in 
  één week

   1.300 exacte,  
    rekbare, mooie  
  steken per minuut

 3 keer avondeten van de  
afhaal-chinees om de hoek

3 nachten lang mijn  
  krabbels ontcijferen

1 flexibele jurk voor elk 
   moment van de dag
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Regeling 
naaivoetdruk Instelling draadspanning

Garenkloshouder

Steeklengte instelbaar

Differentieeltransport

Nivelleernaaivoet  
voor cover- en  
kettingsteek

Een overzicht van de belangrijkste functies van de BERNINA L 220

Steeksoorten L 220

Totaal aantal steeksoorten 4

4-draads coversteek, 5 mm x

3-draads coversteek, 5 mm x

3-draads coversteek, 2,5 mm L/C x

2-draads kettingsteek x

Comfortkenmerken & inrijghulpen L 220

Grijper-inrijgautomaat x

Met kleur gemarkeerd inrijgverloop en diagram in het deksel van de grijper x

Automatische deactivering van de draadspanning als de naaivoet omhoog staat x

De steeklengte is instelbaar tijdens het naaien x

Het differentieeltransport kan tijdens het naaien worden ingesteld x

Naailicht
x

Technische kenmerken L 220

Naadbreedte 2,5 / 5 mm x

2-traps naaivoetlift met naaivoetpunt-opheffing x

Traploze instelling van de naaivoetdruk, H / M / L x

Motor
AC

Naaisnelheid (steken per minuut) 1300

Standaard- & optionele accessoires L 220

Nivelleernaaivoet voor coversteek en kettingsteek x

Naaldenset x

Kettingsteekvoet optioneel

Gereedschap en accessoires in een apart tasje x

Beschermhoes x

Professionele cover- en kettingsteken
De L 220 is de specialist in cover- en kettingsteken omdat uw 
naaiproject direct professioneel wordt afgewerkt.

Vergroot uw creatieve speelruimte
De L 220 biedt een groot aantal functies en professionele steken. 
U bent goed uitgerust voor alle soorten naden en zomen. 

Eenvoudig zomen met de coversteek
Met een breedte van 2,5 of 5 mm heeft de coversteek exact 
de steekbreedtes die het meest worden gebruikt in de 
kleding industrie. Zo verleent u elk kledingstuk een professio-
nele af wer king met 2 of 3 naalden.  

Rimpelen met de kettingsteek
Elastische naden met stretchmateriaal bieden veel bewegings-
vrijheid en zitten lekker. Door elastisch garen in de ketting-
grijper te gebruiken krijgt u bijzonder elastische naden. Ideaal 
voor sport- en kinderkleding. 

Platte verbindingsnaad met coversteek
Bij sommige kledingstukken mag de naad niet tegen de huid  
schuren. De coversteek kan heel platte verbindingsnaden maken 
en biedt zo uitstekend draagcomfort. Voor perfecte, platte zomen 
is de smalle 3-draads coversteek ideaal. Deze kunt u voor elasti-
sche stoffen maar ook voor decoratieve stiknaden (onderkant 
van de steek is zichtbaar) gebruiken, zoals dit veel wordt toe -
past bij t-shirts, onder goed, kledingstukken van tricot en jersey, 
lingerie of sweatshirts. 

Kettingsteek voor naden en zomen
Met de kettingsteek kunnen fijne naden en zomen bij 
broeken of jaszakken, maar ook bij woon accessoires zoals 
kussens of meubelovertrekken worden aangebracht.

BERNINA L 220: cover- en kettingsteken

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Wijzigingen met betrekking tot onderdelen en uitvoering blijven voorbehouden. 
Neem voor meer informatie contact op met uw gespecialiseerde BERNINA dealer.


