
BERNINA L 850

NYHET 

BERNINAS ONE-STEP 

LUFTTRÄDARE

DEN ULTIMATA 
 OVERLOCKEN

DESIGNAD OCH KONSTRUERAD I SCHWEIZ



TRADITION OCH INNOVATION
Sedan 1893 har BERNINA koncentrerat sig på utveckling och tillverkning av symaskiner av hög kvalitet. Just nu 
glädjer vi oss åt att kunna presentera en ny milstolpe i vår historia – BERNINA Overlocker L 850. Tillverkad av 
BERNINA och till 100 procent utformad och utvecklad i Schweiz.

DET BÄSTA AV SCHWEIZISK INGENJÖRSKONST:

BERNINAS ONE-STEP LUFTTRÄDARE 

BERNINAS One-step luftträdare gör trädningen av 
gripartråden till den enklaste sak i världen. Våra schweiziska 
ingenjörer har konstruerat ett mästerverk. Och inte bara det, 
den är också riktigt kul att arbeta med. Den stora fördelen: 
När man trär bägge gripartrådarna har man bägge händer 
fria till att guida trådarna, eftersom trådarna förs fram av 
maskinen med bara ett tryck på fotpedalen, som trolleri. 
Fascinerande snabbt och enkelt! L 850 placerar automatiskt 
griparen i rätt läge för luftträdaren – du behöver inte vrida på 
ratten eller försöka hitta rätt läge, tryck bara på fotpedalen 
och du är igång! 

TOTAL STYGNKONTROLL = PERFEKTA 
 OVERLOCKSÖMMAR

BERNINA L 850 är perfekt när det gäller att arbeta med 
många olika tyger och trådar i alla kombinationer.  
Den syr, skär och avslutar i ett enda steg, så till och med 
sömnadsarbeten i de mest besvärliga material tar form  
på nolltid. L 850 har flera inställningar för total stygn-
kontroll – alla kan justeras var för sig. Perfekt resultat med 
bara några få justeringar på nolltid. Den oerfarna användaren 
kan komma igång direkt med sin sömnad med bara de 
rekommenderade standardinställningarna. Den erfarna 
användaren har många alternativ för egna inställningar och 
obegränsad kreativitet. Tack vare mikrotrådskontrollen 
(mtc), kan mängden tråd i griparen som omger kanten på 
tyget finjusteras med en vridning på mtc-knappen. Med den 

obegränsat justerbara differentialmatningen kan 
stickade material matas fram jämnt och oönskad rynkning  
av tunna tyger förhindras. Det bästa? Du kan ändra alla  
de här inställningarna medan du syr – inklusive justering 
av skärbredd och stygnlängd. Resultatet blir en snygg 
overlocksöm som matchar ditt sömnadsarbete perfekt.

TRÄDNINGEN GÅR SNABBT 

Att trä nålarna är enkelt tack vare den inbyggda 
 nålträdaren och det automatiska nålstoppet. 
 Envägsträdning med färgmarkeringar låter dig byta  
från overlocksöm till rullfåll eller flatlocksöm på nolltid  
utan att ändra trädningsvägen.

EXTREMT SNABB, EXAKT OCH TYST

L 850 har en syhastighet på max 1 500 stygn per minut. 
Med fotreglaget kan du styra motorn och applicera jämn 
kraft och precision på stygnen oavsett syhastigheten. 
Du kan inte bara sy snabbt, du kan också sy stygn för stygn 
för att åstadkomma exakta linjer och kurvor. Och allt detta till 
det extremt låga surret från en BERNINA.

„ Jag är så förtjust i den här 
overlocken.”
ANDREA MÜLLER, TEXTILDESIGNER FÖR 
„JOLI JOU”

Andrea Müller, designer för varumärket „Jolijou”, skapar färgstarka 
jerseytyger och njuter av att se dem få liv i nya projekt när hon  
arbetar med BERNINA L 850 overlockmaskin. Det är särskilt BERNINAS 
 One-step luftträdare och den höga syhastigheten med perfekt 
 stygnkvalitet som vinner denna trebarnsmammas beundran när 
projekten måste bli klara på utsatt tid. 



BERNINAS FÖRDELAR

Om du redan är stolt ägare till en BERNINA-maskin och 
uppskattar alla BERNINAS fördelar, kommer du att bli 
förtjust i L 850 overlocken och känna igen många av de 
funktioner och fördelar du redan är bekant med och gillar. 
Men om du aldrig har haft en BERNINA, då har du något  
att se fram emot! Men se upp, man blir lätt förälskad i sin 
maskin, något som BERNINA-ägare kan skriva under på!

GOTT OM ARBETSUTRYMME

Det utrymme som L 850 erbjuder är generöst i ordets rätta 
bemärkelse. Det finns mer plats till höger om nålen och 
högre arbetsutrymme än hos någon annan BERNINA 
overlock. Det gör det så mycket lättare och bekvämare att 
mata fram tyget och komma åt syfotsspaken och nålen. Sy 
trånga textilier genom att helt enkelt trä ärmar och muddar 

över den praktiska friarmen. Dessutom utökar det stora 
avtagbara bordet arbetsytan och underlättar större 
sömnadsarbeten. Med den starka LED-belysningen ser 
man bättre, både i dagsljus och på kvällen.

ARBETA BEKVÄMT

BERNINAS frihandssystem (FHS) består av en knäspak 
med vilken man höjer och sänker syfoten. Du får bägge 
händerna fria för att mata fram tyget – en avsevärd fördel 
när man till exempel syr hörn. Dessutom kan syfoten lätt 
svängas ut så att man enkelt kommer åt nålarna.

SY SOM ETT PROFFS!
ALLTID FULLÄNDADE ARBETEN MED DEN 
HÄR SPECIALISTEN OMBORD.
L 850 är det perfekta komplementet till din symaskin, den är nämligen specialist på sömmar och fållar 
av alla slag.

DET FINNS MÅNGA SKÄL ATT LÄGGA TILL EN BERNINA OVERLOCK TILL DIN UTRUSTNING:

∙  Den syr, skär och avslutar enkelt i ett enda steg

∙  Den skapar professionella, hållbara sömmar och fållar

∙  Klarar lätt jersey och stretchiga och vävda tyger

∙  Perfekta rullfållar superenkelt

∙  Differentialmatningen underlättar sömnadsarbetet och ger perfekta stygn

∙  Skapa krås och rynkning precis som du vill med differentialmatningen

∙  Kreativitet utan begränsning med dekortråd

∙  Stort urval tillvalstillbehör för obegränsad kreativitet



L 850: DEN ULTIMATA BERNINA OVERLOCKER 

Inbyggd 
 nålpåträdare

6-stegs syfot
Reglage för val  
av hastighet

Justering av knivläget  
för stygnbredd 

mtc-trådkontroll Tyguppsamlare

Kniv på/av

Frihandsfunktion

Avtagbart  
förlängningsbord 

143 mm till höger  
om nålen

Arbetsutrymme, 
höjd 86 mm

Sybelysning med  
LED-lampor



L 850: DEN ULTIMATA BERNINA OVERLOCKER 

Reglage för val  
av hastighet

Färgmarkerad 
 envägsträdning

Stygnlängd, justering

Differentialmatning,  
justering

BERNINA frihandssystem (FHS) – 
Knäspak

Tillbehör i frontluckan BERNINA One-step luftträdare

MER INFORMATION OM  

BERNINA L850 FÅR DU PÅ

BERNINA.COM/L850
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Sömmar L 850

Totalt antal sömmar 18

4-trådig overlock 1

3-trådig overlock (bred/smal) 2

3-trådig superstrech 1

3-trådig flatlock (bred/smal) 2

3-trådig smal söm 1

3-trådig rullfåll 1

3-trådiga pikot-sömmar 1

2-trådig overlock (bred/smal) 2

2-trådig flatlock (bred/smal) 2

2-trådig rullfåll 1

2-trådig kantsöm (bred/smal) 2

2-trådig langettsöm (bred/smal) 2

Bekväma funktioner L 850

BERNINAS One-step luftträdare (för gripartrådarna) ü

Frihandsfunktion ü

Arbetsutrymme till höger om nålen 143 mm

Arbetsutrymme, höjd 86 mm

BERNINA frihandssystem (FHS) med knäspak ü

Utsvängbar syfot, svänger automatiskt tillbaka ü

2-stegs syfotslyft från framsidan ü

Inbyggd nålpåträdare ü

Automatiskt nålstopp uppe ü

Nål uppe/nere med BERNINA fotpedal ü

Sy stygn för stygn ü

Färgmarkerad envägsträdning ü

Trådspänningen kan justeras medan du syr ü

Trådspänningen släpper när syfoten höjs ü

mtc-trådkontroll ü

Stygnlängd, justerbar medan du syr ü

Finjusterad stygnlängd för rullfåll ü

Differentialmatning, justerbar medan du syr ü

Justerbar skärbredd medan du syr ü

Rullfållsspak inbyggd under stygnplattan ü

Kniven aktiveras och avaktiveras lätt från utsidan ü

Inbyggd övre blindgripare ü

Sybelysning med LED-lampor ü

Trådavskärare ü

Reglage för val av hastighet ü

Säkerhetsbrytare för öppen lucka och syfot i höjt läge ü

Tillbehör i frontluckan ü

Tekniska egenskaper L 850

Stygnbredd 3–9 mm ü

6-stegs syfotstryck ü

Likströmsmotor ü

Maximal syhastighet (stygn per minut) 1500

Maskinvikt 12,3 kg

Standardtillbehör L 850 

Standard syfot #L10 för overlock (med guide) ü

Avtagbart förlängningsbord ü

Tyguppsamlare ü

BERNINA fotpedal ü

Kantlinjal höger ü

Pincett ü

Manuell nålträdare/införare ü

En nålbrev blandade nålar ELX705 CF ü

Borste ü

Skruvmejsel ü

Tillbehörsskåp ü

Dammskydd ü

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vad gäller maskinens egenskaper, 
utrustning och design. Ytterligare information finns i din lokala BERNINA-butik.

BERNINA L 850, DE VIKTIGASTE 
 FUNKTIONERNA


