
BERNINA L 850

 NOVA 

ENFIAMENTO  

BERNINA DE LINHA 

POR AR NUM  

SÓ PASSO 

A VERDADEIRA MÁQUINA 
DE CORTE E COSE.

CONCEBIDA NA SUÍÇA COM ENGENHARIA SUIÇA



TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
Desde 1893 que a BERNINA se dedicou completamente ao desenvolvimento e fabrico de máquinas de costura 
de alta qualidade. Atualmente, estamos orgulhosos de poder apresentar um novo marco na nossos história –  
a máquina de CORTE E COSE BERNINA L 850. Fabricada pela BERNINA e 100 % concebida e desenvolvida na Suíça.

O MELHOR DA ENGENHARIA SUÍÇA: ENFIAMENTO 
BERNINA DA LINHA POR AR NUM SÓ PASSO 

O enfiamento BERNINA da linha por ar num só passo 
facilita de forma inacreditável o enfiamento da linha nos 
crochets. Os nossos engenheiros suíços criaram uma obra de 
arte. Não apenas isso, mas esta máquina é também muito 
divertida. A grande vantagem: ao realizar o enfiamento das 
duas linhas do crochet, as duas mãos continuam livres 
para conduzir a linha, uma vez que as linhas são deslocadas 
pela máquina com um simples movimento do pedal, como 
que por magia. Muito rápido e fácil! A L 850 ajusta auto
maticamente os crochets para a posição correta para o 
enfiamento da linha por ar  sem virar o volante nem procurar 
a posição correta, basta pressionar o pedal e começar!

CONTROLO COMPLETO DO PONTO =  
COSTURAS DE CORTE E COSE PERFEITAS

A BERNINA L 850 é perfeita para trabalhar com uma 
grande variedade de tecidos e linhas em qualquer 
combinação. Corta, costura e realiza acabamentos em 
apenas um passo. pelo que até os projetos de costura com  
os materiais mais difíceis adquirem forma rapidamente.  
A L 850 oferece várias configurações para o controlo total 
do ponto – todos ajustáveis de modo individual. Obter 
resultados perfeitos com apenas alguns ajustes e de modo 
rápido. Com as configurações padrão recomendadas, as 
utilizadoras inexperientes podem dar imediatamente início  
ao seu projeto. A utilizadora experiente tem inúmeras opções 
para personalizar as configurações tendo em vista uma 
criatividade ilimitada. Graças ao controlo milimétrico da 

linha (mtc), a quantidade de linhas poderá ser ajustada, 
rodando o botão mtc. O transporte diferencial ajustável 
de modo infinito oferece um manuseamento leve das 
malhas e evita, em particular, o franzido impróprio dos 
materiais finos. Qual é a melhor parte? Poderá alterar todas 
estas configurações enquanto costura – incluindo ajustar 
a largura de corte e o comprimento do ponto. O resultado é 
uma costura de CORTE E COSE bonita que corresponde na 
perfeição ao seu projeto de costura.

ENFIAMENTO RÁPIDO DA LINHA

O enfiamento das agulhas é simples graças ao enfiador 
de agulhas integrado e a função de paragem automática 
da agulha. O enfiamento de caminho único com código 
de cores permite-lhe alternar entre a costura de CORTE E 
COSE para bainha de rolinho ou flatlock, de modo rápido, 
sem ter de alterar o caminho de enfiamento de linha.

EXTREMAMENTE RÁPIDA, PRECISA E SILENCIOSA

A L 850 alcança uma velocidade máxima de 1 500 pontos 
por minuto. O pedal permite-lhe controlar o motor 
 proporcionando uma potência forte e consistente e 
precisão a qualquer velocidade. Poderá não apenas 
costurar rapidamente, mas também ponto por ponto, o que 
facilita a produção impecável de retas e curvas com precisão. 
E tudo isto se obtém de modo extremamente silencioso  
da BERNINA.

« Estou absolutamente fascinada com 
esta máquina de CORTE E COSE.»
ANDREA MÜLLER, DESIGNER DE TECIDOS 
PARA «JOLI JOU»

Enquanto designer da marca «Jolijou», Andrea Müller cria tecidos de 
malha coloridos e adora darlhes vida em novos projetos, com a 
máquina de CORTE E COSE BERNINA L 850. É particularmente fã do 
sistema de enfiamento BERNINA de linha por ar num só passo e da 
velocidade rápida de costura com qualidade perfeita de ponto. Tais 
características são fundamentais, sempre que os projetos têm de ser 
concluídos dentro de prazos apertados.



A VANTAGEM BERNINA

Se é uma proprietária orgulhosa de uma máquina de costura 
BERNINA, e aprecia todas as vantagens da BERNINA, ficará 
entusiasmada com a máquina de CORTE E COSE L 850 
e reconhecerá as inúmeras funções e benefícios que já 
conhece e adora. Mas se nunca teve uma BERNINA, aqui 
tem uma surpresa! Mas esteja prevenida, o amor pela 
máquina é real e as proprietárias de BERNINAS gostam 
muito das suas máquinas!

GRANDE ESPAÇO DE COSTURA

O espaço que a L 850 oferece é generoso em todos os 
sentidos da palavra. Esta tem mais espaço à direita da 
agulha e mais altura de trabalho do que qualquer 
máquina de CORTE E COSE BERNINA. Isto significa que 
conduzir o tecido e aceder ao elevador do calcador e 

agulhas é simples e mais prático. Costure itens fechados com 
facilidade, deslizando as mangas ou os punhos por cima do 
braço livre. Além disso, a grande mesa extensível 
deslizante aumenta o espaço de trabalho e simplifica a 
costura de projetos maiores. A lâmpada de costura LED 
intensa oferece melhor visibilidade durante a costura, de dia 
e à noite.

COSTURE DE MODO CONFORTÁVEL

O sistema de mãos livres BERNINA (FHS) consiste numa 
joelheira que eleva e baixa o calcador. Isto deixa as mãos 
livres para conduzir o tecido – uma vantagem significativa ao 
costurar cantos, por exemplo. Além disso, o calcador oscila 
facilmente para fora para um acesso prático às agulhas.

COSTURAR COMO UMA 
 PROFISSIONAL!
ACABAMENTOS IRREPREENSÍVEIS COM ESTA 
 ESPECIALISTA NA SUA EQUIPA.
A L 850 é o complemento perfeito para a sua máquina de costura. Com ela todos os tipos de costura e 
bainhas são uma especialidade. 

EXISTEM MUITOS MOTIVOS PARA ADICIONAR A MÁQUINA DE CORTE E COSE BERNINA À SUA COLEÇÃO:

∙  Costura, corta e faz acabamentos em apenas um passo

∙  Cria costuras e bainhas profissionais duradouras

∙  Manuseia com facilidade tecidos de malha, elásticos e de algodão

∙  Bainhas de rolinho perfeitas são tão simples

∙  Transporte diferencial que torna a operação e os pontos perfeitos simples 

∙  Cria franzidos como deseja com o transporte diferencial

∙  Possibilidades criativas ilimitadas com linhas decorativas

∙  Vasta seleção de acessórios opcionais para uma criatividade ilimitada



L 850: A MÁQUINA DE CORTE E COSE BERNINA

Enfiador de  
agulhas integrado

Calcador de 6 passos
Botão de seleção  
da velocidade

Ajuste da posição da lamina  
à largura do ponto 

Controlo milimetrico 
de linha (mtc)

Recipiente para 
 detritos de tecido

Lamina ativada/desativada

Braço livre

Mesa extensível 
deslizante 143 mm (5 5∕8 polegadas) 

à direita da agulha

Altura do espaço  
de trabalho de 86 mm  

(3 3∕8 polegadas)

Luz LED para costurar



L 850: A MÁQUINA DE CORTE E COSE BERNINA

Enfiamento da linha por 
um único caminho com 
códigos de cores

Ajuste da largura de ponto

Ajuste do transporte  
diferencial

Sistema de mãos livres  
BERNINA (FHS) – Joelheira

Acessórios na tampa do enfiador Enfiamento BERNINA de linha 
por ar num só passo

DESCUBRA MAIS SOBRE  

A BERNINA L 850 EM  

BERNINA.COM/L850
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Variações de pontos L 850

Número total de pontos 18

Ponto CORTE E COSE com 4 linhas 1

Ponto CORTE E COSE com 3 linhas (largo/estreito) 2

Super-elástico com 3 linhas 1

Flatlock com 3 linhas (largo/estreito) 2

Ponto estreito com 3 linhas 1

Bainha de rolinho com 3 linhas 1

Ponto picot com 3 linhas 1

Ponto CORTE E COSE com 2 linhas (largo/estreito) 2

Flatlock com 2 linhas (largo/estreito) 2

Bainha de rolinho com 2 linhas 1

Ponto CORTE E COSE com 2 linhas (largo/ estreito) 2

Ponto caseado com 2 linhas (largo/estreito) 2

Funcionalidades de conforto L 850

Enfiamento BERNINA de linha por ar num só passo ü

Braço livre ü

Espaço de costura à direita da agulha 143 mm

Altura do espaço de trabalho 86 mm

Sistema de mãos livres BERNINA (FHS) com joelheira ü

Calcador com afastamento horizontal automático ü

Calcador de 2 passos com elevador à frente ü

Enfiador de agulhas integrado ü

Paragem automática da agulha em cima ü

Agulha para cima/baixo com o pedal BERNINA ü

Costura ponto por ponto ü

Enfiamento da linha por um único caminho com códigos de cores ü

Tensão da linha ajustável enquanto costura ü

Libertação da tensão da linha ao elevar o calcador ü

Controlo milimetrico de linha (mtc) ü

Comprimento ajustável do ponto enquanto costura ü

Alinhamento preciso do comprimento do ponto para bainhas de rolinho ü

Transporte diferencial ajustável enquanto costura ü

Largura de corte ajustável enquanto costura ü

Alavanca para bainha de rolinho por baixo da chapa de agulha ü

Fácil de ativar e desativar a lamina a partir da parte exterior ü

Conversor do crochet superior integrado ü

Luz LED para costurar ü

Cortador de linha ü

Botão de seleção da velocidade ü

Sensor de segurança para tampa aberta e calcador elevado ü

Acessórios na tampa do enfiador ü

Especificações técnicas L 850

Largura de ponto 3 a 9 mm ü

Pressão do calcador com 6 passos ü

Motor DC ü

Velocidade máxima de costura (pontos por minuto) 1500

Peso da máquina 12,3 kg

Acessórios padrão L 850 

Calcador standart de corte e cose #L10 (com guia de fita) ü

Mesa extensível deslizante ü

Recipiente para detritos de tecido ü

Pedal BERNINA ü

Nahtführungslineal rechts ü

Pinça ü

Enfiador de agulha manual ü

Conjunto de agulhas ELX705 CF, sortidas ü

Pincel ü

Chave de fendas ü

Caixa de acessórios ü

Capa para o pó ü

Reservamos o direito de efetuar alterações às funcionalidades da máquina, 
 equipamento e design. Informação adicional disponível na loja BERNINA  
mais perto de si.

AS FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES  
DA BERNINA L 850


