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PERINTEITÄ & INNOVAATIOITA
Vuodesta 1893 BERNINA on omistautunut korkealaatuisten ompelukoneiden kehittämiseen ja valmistukseen.  
Nyt meillä on ilo esitellä historiamme uusi virstanpylväs – BERNINA L 850 saumuri. BERNINAn valmistama ja 100% 
Sveitsissä suunniteltu ja kehitetty.

PARASTA SVEITSILÄISTÄ INSINÖÖRITAITOA:

YKSIVAIHEINEN BERNINA ILMALANGOITUS 

Yksivaiheisen BERNINA ilmalangoituksen ansiosta 
 siepparilankojen langoittamisesta tulee maailman mukavinta 
puuhaa, sillä se sujuu uskomattoman helposti. Sveitsiläiset 
insinöörimme ovat luoneet mestariteoksen, jota on lisäksi 
hauska käyttää! Siepparilankojen langoitusta ei tarvitse enää 
pelätä, sillä kone kuljettaa langat taianomaisesti koneen läpi 
vain jalkasäätimen painalluksella. Todella nopeaa ja helppoa! 
L 850 asettaa siepparit automaattisesti oikeaan asentoon 
ilmalangoitusta varten, jolloin käsipyörää ei tarvitse kääntää 
oikean asennon etsimiseksi. Painat vain jalkasäädintä ja olet 
valmis aloittamaan! 

TÄYDELLINEN OMPELEEN  
HALLINTA =  TÄYDELLISET SAUMAUS-  
JA  HUOLITTELUOMPELEET

Saumurissa BERNINA L850 voi käyttää laajaa kangas- ja 
lankavalikoimaa kaikissa mahdollisissa yhdistelmissä. 
Saumuri ompelee, leikkaa ja huolittelee yhdessä helpossa 
vaiheessa, joten ompelutyöt haastavimmistakin materiaaleista 
onnistuvat käden käänteessä. L 850 tarjoaa lukuisia asetuksia 
 ompeleen täydelliseen hallintaan – ja niistä jokainen  
on erikseen säädettävissä. Saavuta  täydelliset tulokset vain 
muutamalla nopealla säädöllä. Suositeltuja oletusasetuksia 
käyttämällä myös aloittelijat pääsevät aloittamaan projektinsa 
saman tien. Harjaantunut käyttäjä voi muokata asetuksia 
tarpeen mukaan. mtc -mikrosäädön (Micro Thread 
Control) ansiosta kankaan reunan yli tulevan langan määrää 

voi säätää tarkasti mtc -säädintä kääntämällä. Säädettävän 
differentiaalisyötön avulla neulosten ompelu on helppoa. 
Toiminto estää varsinkin ohuiden materiaalien ei-toivottua 
rypyttymistä. Mikä on parasta? Voit muuttaa kaikkia näitä 
asetuksia ompelun aikana –  mukaan lukien leikkuuleveyden 
ja piston pituuden säädöt. Tuloksena on kaunis saumaus- ja 
huolitteluommel, joka sopii täydellisesti ompeluprojektiisi.

NOPEA LANGOITUS 

Neulojen langoitus sujuu helposti koneen 
 neulalangoittimen sekä automaattisen neulastop ylös 
-toiminnon avulla. Värikoodattu yhden reitin langoitus 
mahdollistaa siirtymisen huolittelusta rullapäärmeeseen tai 
laakasaumaan nopeasti ilman langoitusreitin muutosta.

ERITTÄIN NOPEA, TARKKA & HILJAINEN

Saumurin L 850 maksimiompelunopeus on jopa 1 500 pistoa 
minuutissa. Jalkasäätimellä voit ohjata moottoria ja saada 
aikaan vahvan ja tasaisen pistovoiman ja -tarkkuuden 
kaikilla ompelunopeuksilla. Nopeasti ompelun lisäksi voit 
myös ommella hitaasti pisto pistolta, jolloin mutkikkaidenkin 
kohtien ompelu sujuu helposti ja tarkasti. Ja kaikki tämä 
erittäin hiljaisesti!. 

” Olen aivan innoissani tästä 
saumurista.”
ANDREA MÜLLER, JOL I JOUN 
K ANGASSUUNNIT TEL I JA

Jolijou tuotemerkin kangassuunnittelija Andrea Müller suunnittelee 
värikkäitä neuloskankaita ja rakastaa käyttää niitä uusiin ompelu-
projekteihin BERNINA L 850 -saumurilla. BERNINAn yksivaiheinen 
ilmalangoitus, suuri ompelunopeus ja täydellinen  ommellaatu ovat 
saavuttaneet tämän kolmen lapsen äidin luottamuksen, sillä niiden 
avulla projektit saadaan päätökseen tiukallakin aikataululla.



BERNINAN EDUT

Jos olet jo BERNINA -ompelukoneen ylpeä omistaja ja 
arvostat kaikkia BERNINAn tarjoamia etuja, ihastut 
varmasti L 850 saumuriin, jonka monet toiminnot ovat 
sinulle jo entuudestaan tuttuja ja rakkaita. Jos et ole ennen 
omistanut BERNINAa, tulet ihastumaan siihen!

SUURI OMPELUALUE

L 850 työskentelytila on suuri joka suuntaan. Neulan 
oikealla puolella on leveys- ja korkeussunnassa 
enemmän tilaa kuin missään muussa BERNINA saumurissa. 
Tämän ansiosta kankaan ohjaus, paininjalan nostimen  
käyttö sekä neulojen vaihto on helppoa ja miellyttävää.  
Voit ommella putkimaisia kappaleita liu´uttamalla hihan  
tai lahkeensuun kätevän vapaavarren ympärille. Lisäksi 
suuri apupöytä laajentaa työskentelyaluetta ja helpottaa 

suurikokoisten ompelutöiden ompelua. Kirkas LED 
 -ompeluvalo tarjoaa paremman näkyvyyden sekä päivällä 
että illalla ommeltaessa.

MIELLYTTÄVÄÄ OMPELUA

BERNINAn polvinostin (FHS) nostaa ja laskee paininjalan 
polvea käyttäen. Näin molemmat kädet ovat vapaita 
ohjaamaan kangasta, mikä helpottaa huomattavasti 
esimerkiksi kulmien ompelua. Lisäksi paininjalka on helppo 
kääntää sivulle tarjoten helpon pääsyn neuloihin.

OMPELE KUIN 
 AMMATTILAINEN!
SAAVUTAT VIRHEETTÖMÄT  LOPPUTULOKSET, 
KUN TÄMÄ TAITURI ON KÄYTÖSSÄSI.
L 850 on täydellinen lisä ompelukoneellesi, sillä kaikenlaiset saumat ja päärmeet ovat sen erikoisalaa.

MONIA SYITÄ HANKKIA BERNINA SAUMURI:

∙  Ompelee, leikkaa ja huolittelee samanaikaisesti

∙  Ompelee ammattilaistasoisia ja kestäviä saumoja sekä päärmeitä

∙  Ompelee ongelmitta trikoota sekä joustavia ja kudottuja kankaita

∙  Täydelliset rullapäärmeet todella vaivattomasti

∙  Differentiaalisyötön avulla täydelliset ompeleet

∙  Ompele differentiaalisyötön avulla juuri sellaisisa röyhelöitä ja poimutuksia kuin haluat

∙  Loputtomasti koristelumahdollisuuksia koristelankoja käyttämällä 

∙  Laaja lisävarustevalikoima



L 850: YLIVOIMAISESTI PARAS BERNINA SAUMURI

Sisäänrakennettu 
neulalangoitin

6 -vaiheinen paininjalan  
puristuksen säätö Nopeuden valintakytkin

Terän asennon säätö ompeleen 
leveyttä varten 

mtc -mikrosäätö 
(Micro Thread Control)

Leikkuujätekaukalo

Terä käyttöön/pois käytöstä

Vapaavarsi

Apupöytä
143 mm (5 5∕8")  

neulasta oikealle

Työskentelyalueen 
korkeus 86 mm (3 3∕8")

LED -ompeluvalo



L 850: YLIVOIMAISESTI PARAS BERNINA SAUMURI

Värikoodattu yhden reitin 
langoitus

Piston pituuden säätö

Differentiaalisyötön säätö

BERNINA polvinostin (FHS)

Tarvikkeet langoittimen 
suojuksen sisäpuolella

Yksivaiheinen BERNINA ilmalangoitus

LISÄTIETOJA SAUMURISTA  

BERNINA L 850:  

BERNINA.COM/L850
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Ommelmuunnelmat L 850

Ompeleiden kokonaismäärä 18

4-lankainen saumausommel 1

3-lankainen huolittelu (leveä/kapea) 2

3-lankainen erittäin joustava ommel 1

3-lankainen laakasauma (leveä/kapea) 2

3-lankainen kapea ommel 1

3-lankainen rullapäärme 1

3-lankainen pykäreunaommel 1

2-lankainen huolittelu (leveä/kapea) 2

2-lankainen laakasauma (leveä/kapea) 2

2-lankainen rullapäärme 1

2-lankainen saumaus-/reunaommel (leveä/kapea) 2

2-lankainen huovanreunaommel (leveä/kapea) 2

Käyttöä helpottavat ominaisuudet L 850

Yksivaiheinen BERNINA ilmalangoitus (siepparilangoille) ü

Vapaavarsi ü

Ompelutilaa neulan oikealla puolella 143 mm

Työskentelytilan korkeus 86 mm

BERNINA polvinostin (FHS) ü

Sivulle käännettävä paininjalka automaattisella takaisin käännöllä ü

2-vaiheinen paininjalan nosto sekä paininjalan kärjen nosto ü

Sisäänrakennettu neulalangoitin ü

Automaattinen neulastop ylös ü

Neula ylös/alas BERNINA -jalkasäätimellä ü

Pisto pistolta ompelu ü

Värikoodattu yhden reitin langoitus ü

Langan kiristys säädettävissä ompelun aikana ü

Langan kiristykset vapautuvat, kun paininjalka nostetaan ylös ü

MTC -mikrosäätö (Micro Thread Control) ü

Piston pituus säädettävissä ompelun aikana ü

Piston pituuden hienosäätö rullapäärmeelle ü

Differentiaalisyöttö säädettävissä ompelun aikana ü

Leikkuuleveys säädettävissä ompelun aikana ü

Rullapäärmeen vipu integroitu pistolevyn alle ü

Terän helppo käyttöön / pois käytöstä otto koneen ulkopuolelta ü

Integroitu yläsiepparin muunnin ü

LED -ompeluvalo ü

Langankatkaisin ü

Nopeuden valintakytkin ü

Turvakytkin avoimelle koneen suojukselle ja nostetulle paininjalalle ü

Tarvikkeet langoittimen suojuksen sisäpuolella ü

Tekniset tiedot L 850

Ompeleen leveys 3 – 9 mm ü

6 -vaiheinen paininjalan puristuksen säätö ü

Tasavirtamoottori ü

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 1500

Koneen paino 12,3 kg

Vakiovarusteet L 850 

Overlock -paininjalka #L10 (nauhan ohjaimella) ü

Apupöytä ü

Leikkuujätekaukalo ü

BERNINA jalkasäädin ü

Ommelohjain, oikea ü

Pinsetit ü

Manuaalinen neulan langoitin/asetin ü

ELX705 CF -neulapakkaus, lajitelma ü

Puhdistusharja ü

Ruuviavain ü

Tarvikerasia ü

Suojahuppu ü

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin, varusteisiin ja 
ulkonäköön. Lisätietoja lähimmästä BERNINA -liikkeestä.

BERNINA L 850 TÄRKEIMMÄT 
 TOIMINNOT


