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TRADITION OG INNOVATION
Siden 1893 har BERNINA viet sig til udvikling og fremstilling af symaskiner i høj kvalitet. Lige nu er vi stolte over at 
præsentere en ny milepæl i vores historie – BERNINA overlocker L 850. Fremstillet af BERNINA og 100 % designet 
og udviklet i Schweiz.

DET BEDSTE FRA SCHWEIZISK TEKNOLOGI: 
 BERNINA ET-TRINS LUFTTRÅDER

BERNINA et-trins lufttråderen gør trådning af overtråden 
til den bedste opgave i verden. Vores schweiziske ingeniører 
har skabt et mesterværk, der både er sjov og nem at betjene. 
Den store fordel: Når du tråder begge gribertråde, forbliver 
begge hænder fri til at føre trådene, da trådene på magisk 
vis bevæges af maskinen via et enkelt tryk på fodpedalen. 
Fascinerende hurtig og nem. L 890 sætter automatisk 
griberen i den rette position til lufttråderen – ikke noget 
håndhjul, der skal drejes, og ingen søgning efter den rigtige 
position, tryk blot på fodpedalen, så er du i gang!

TOTAL STINGKONTROL = PERFEKTE 
 OVERLOCKSØM

BERNINA L 850 er perfekt til at arbejde med en bred vifte 
af stoffer og tråde i enhver kombination. Den syr,  
klipper og afslutter i et nemt trin, så selv syprojekter med de 
sværeste materialer tager form på ingen tid. L 850 tilbyder 
flere indstillinger til total stingkontrol – alle individuelt 
justerbare. Opnå perfekte resultater med blot et par 
 justeringer på ingen tid. Med de anbefalede standard-
indstillinger kan uerfarne brugere straks komme i gang med 
deres projekt. Den erfarne bruger har mange muligheder for 
at tilpasse indstillingerne til uendelig kreativitet. Takket være 
mikrotrådkontrolleren (mtc) kan mængden af overkant-
tråd justeres nøjagtigt ved at dreje på mtc-knappen. Den 
trinløst justerbare differentierede transportering giver jævn 
håndtering af strikvarer og forhindrer især uønsket rynkning 
af fine materialer. Det bedste ved det hele? Du kan ændre 

alle disse indstillinger under syning – inklusive justering  
af skærebredde og stinglængde. Resultatet er en smuk 
overlocksøm, der passer perfekt til dit syprojekt.

HURTIG TRÅDNING 

Trådning af nålene er enkel takket være den integrerede 
nåletråder og den automatisk nålestop-funktion. En-vejs 
trådning med farvekodning giver dig mulighed for at skifte 
fra en overlocksøm til en rullekant eller en flatlocksøm på 
ingen tid uden at ændre trådstien.

EKSTREMT HURTIG, PRÆCIS OG STØJSVAG

L 850 når en maksimal syhastighed på op til 1.500 sting 
pr. minut. Fodpedalen giver dig mulighed for at kontrollere 
motoren, der leverer stærk, ensartet sømstyrke og 
præcision ved enhver syhastighed. Ikke kun kan du sy 
hurtigt, men du kan også sy søm for søm, hvilket gør 
fremstillingen af fejlfri linjer og kurver til en enkel proces.  
Og alt dette opnås med den ekstremt støjsvage summen 
fra en BERNINA.

„ Jeg er absolut begejstret  
over denne overlocker.”
ANDREA MÜLLER, STOFDESIGNER FOR 
„JOLI JOU“

Som designer af mærket "Jolijou" skaber Andrea Müller farverige 
jerseystoffer og elsker at bringe dem til live i nye projekter ved hjælp af 
BERNINA L 850 overlockeren. Især BERNINA en-trins lufttråderen og 
den hurtige syhastighed med perfekt sømkvalitet begejstrer denne mor 
til tre, når projekter skal udføres inden for et begrænset tidsrum.



FORDELEN VED BERNINA

Hvis du allerede er den stolte ejer af en BERNINA symaskine 
og sætter pris på alle fordelene ved en BERNINA, vil du 
være begejstret over L 850 overlockeren og genkende 
mange af de funktioner og fordele, du allerede kender og 
elsker. Men hvis du aldrig har ejet en BERNINA, må vi 
advarer dig, kærlighed til en maskine er ægte kærlighed, og 
ejere af en BERNINA har maskinkærligheden i svær grad!

STORT SYOMRÅDE

Det rum, der tilbydes på L 850 er efter enhver definition 
generøst. Der er mere plads til højre for nålen og mere 
arbejdshøjde end på nogen anden BERNINA overlocker. 
Dette betyder, at styring af materialet og adgang til syfods-
løfteren og nålene er enkel og mere behagelig. Sy nemt 
lukkede genstande ved blot at skubbe ærmer eller manchet-

ter hen over den praktiske friarm. Derudover udvider det 
store sybord størrelsen på arbejdsområdet og forenkler 
syning af større projekter. Det klare LED-sylys giver bedre 
synlighed ved syning, både om dagen og om natten.

SY I RO OG MAG

BERNINA frihåndssystemet (FHS) er en knæstyret løfter, 
der hæver og sænker syfoden. Det gør begge hænder frie til 
at føre stoffet, en væsentlig fordel ved f.eks. syning af 
hjørner. Desuden drejer syfoden nemt ud for at give nem 
adgang til nålene. 

SY SOM EN PROFESSIONEL!
FEJLFRI AFSLUTNINGER I OVERFLOD  
MED DENNE SPECIALIST PÅ DIT TEAM.
L 850 er det perfekte supplement til din symaskine, da alle slags sømme og oplægninger er dens 
 specialitet.

DER ER MANGE GRUNDE TIL AT TILFØJE EN BERNINA OVERLOCKER TIL DIN SAMLING:

∙  Den syr, skærer og afslutter i ét nemt trin

∙  Den laver professionelle, holdbare sømme og oplægninger

∙  Håndterer nemt jersey-, stræk- og vævede stoffer

∙  Laver enkelt perfekte rullesøm

∙  Differentialfremføring gør det nemt at betjene og giver perfekte sting

∙  Lav flæser og rynker, helt som du vil, med differentieret transportering

∙  Ubegrænsede kreative muligheder med dekorative tråde

∙  Stort udvalg af valgfrit tilbehør, som sikre ubegrænset kreativitet



L 850: DEN ULTIMATIVE BERNINA OVERLOCKER

Indbygget 
nåletråder

6-trins syfod Kontakt til hastighedsvalg

Justering af knivposition  
for stingbredde 

Mikrotrådkontrol (mtc) Stofaffaldsbeholder

Kniv til/fra

Friarm

Sybord, der kan 
skubbes på 143 mm til højre for nålen

Arbejdshøjde  
3 3∕8" (86 mm)

LED-sylys



L 850: DEN ULTIMATIVE BERNINA OVERLOCKER

Farvekodede 
 envejstrådning

Justering af stinglængde

Justering af 
 differentialfremføring

BERNINA frihåndssystem (FHS) – 
 knæløfter

Tilbehør i tråderdækslet BERNINA et-trins lufttråder

LÆS MERE OM BERNINA L 850  

PÅ BERNINA.COM/L850
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Sømvariationer L 850

Samlet antal sømme 18

4-trådet overlock 1

3-trådet overlock (bred/smal) 2

3-trådet super-stretch 1

3-trådet fladlock (bred/smal) 2

3-trådet smal søm 1

3-trådet rullesøm 1

3-trådet picotsøm 1

2-trådet overlock (bred/smal) 2

2-trådet fladlock (bred/smal) 2

2-trådet rullesøm 1

2-trådet kastning (bred/smal) 2

2-tråds tæppesting (bred/smal) 2

Komfortfunktioner L 850

BERNINA et-trins lufttråder (til gribertråde) ü

Friarm ü

Syplads til højre for nålen 143 mm

Arbejdshøjde 86 mm

BERNINA frihåndssystem (FHS) med knæløfter ü

Drej-ud syfod med automatisk tilbagesving ü

2-trins syfodsløfter med forfodsløft ü

Indbygget nåletråder ü

Automatisk nålestop ü

Nål op/ned med BERNINA fodkontrol ü

Søm for søm-syning ü

Farvekodede envejstrådning ü

Trådspænding kan justeres under syning ü

Trådspændingsudløsning, når syfoden hæves ü

Mikrotrådkontrol (mtc) ü

Justerbar stinglængde under syning ü

Fintuning af stinglængden ved rullesøm ü

Justerbar differentialtransport under syning ü

Justerbar skærebredde under syning ü

Integreret håndtag til rullesøm under stingpladen ü

Let at aktivere og deaktivere kniven udefra ü

Integreret overgriberomsætter ü

LED-sylys ü

Trådskærer ü

Kontakt til hastighedsvalg ü

Sikkerhedsafbryder ved åbent dæksel og hævet syfod ü

Tilbehør i tråderdækslet ü

Tekniske specifikationer L 850

Stingbredde 3 – 9 mm ü

6-trins trykfodstryk ü

DC-motor ü

Maks. syhastighed (sting pr. minut) 1500

Maskinens vægt 12,3 kg

Standardtilbehør L 850 

Standard overlocksyfod # L10 (med tape-guide) ü

Sybord, der kan skubbes på ü

Stofaffaldsbeholder ü

BERNINA fodpedal ü

Nahtführungslineal rechts ü

Pincet ü

Manuel nåletråder/nåleindfører ü

Sæt med ELX705 CF-nåle, assorteret ü

Børste ü

Skruetrækker ü

Tilbehørsskab ü

Støvhætte ü

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i maskinens funktioner, udstyr og 
design. Yderligere oplysninger kan indhentes hos din lokale BERNINA forretning.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER  
PÅ BERNINA L 850


