Explore os três modelos
de Funlock bernette, como o
moderno Design Suíço
Série 40 da bernette

bernette for all my ideas

Gostava de coser a sua própria roupa e ter um acabamento perfeito? Então a serie
funlock da bernette é a indicada para si! Com ela pode cortar, coser e rematar em apenas
um passo. São a companhia perfeita de uma máquina de costura. Decida por si mesma
qual dos modelos se adapta melhor ao seu trabalho.

www.mybernette.com

bernette 48 Funlock
Máquina de Corte e cose e Recobrimento
A bernette 48 é o modelo de topo da série Funlock e consiste numa combinação
entre as máquinas de corte e cose e recobrimento. Esta máquina possui, no total,
23 pontos: 15 pontos de costura dobrada, 3 pespontos, 4 pontos combo e 1 ponto
de cadeia, pontos de costura dobrada com uma largura de até 7 mm, pespontos com
uma largura de 2,8 ou 5,6 mm e pontos combo com uma largura de até 10 mm.
Percurso do fio assinalado com cores para facilitar o enfiamento e têm um enfiador
de linha manual. A lâmina é operada a partir de baixo, assegurando que o rebordo
é cortado na perfeição, para além de uma operação fácil e um ajuste apenas com
uma mão. A lâmpada LED oferece uma área de costura e enfiamento bem iluminada.
Velocidade de costura até 1300 pontos por minuto.

Visão geral dos pontos

bernette 44 Funlock
Overlock machine
A bernette Funlock b44 oferece inúmeras funcionalidades práticas, e uma
introdução clara sobre o corte e cose. Com 15 pontos, disponibiliza um conjunto
compacto de pontos que lhe permitem costurar todo o tipo de acabamento corte
e cose. O enfiamento do crochet e agulha é facilitado pelos símbolos coloridos da
bernette Funlock b44. A lâmina é acionada a partir de baixo, para que seja possível
ajustar a largura do ponto com uma mão. A lâmpada LED oferece também uma boa
visibilidade. E a b44 é rápida, costurando até 1300 pontos por minuto.

Visão geral dos pontos

bernette 42 Funlock
Máquina de Recobrimento
A bernette Funlock 42 é uma máquina galoneira com 3 pontos de cobertura
diferentes, no total, com uma largura de 2,8 e 5,6 mm e um ponto de cadeia.
Com esta máquina, poderá efetuar pontos profissionais nas suas bainhas, rebordos
e punhos, dando ao seu projeto de costura um aspeto perfeito. Poderá obter
resultados excelentes com a bernette Funlock 42, mesmo em tecidos elásticos ou
tecidos finos. O enfiamento das agulhas e lançadeiras é bastante facilitado, graças
ao enfiador de agulhas em separado e ao mecanismo de enfiamento da lançadeira.
E, para uma melhor visibilidade do projeto de costura, a Funlock 42 dispõe também
de uma lâmpada LED.

Visão geral dos pontos

Pega de transporte
Design Suíço moderno
bicolor

Luz LED para melhor visibilidade

Pontos de alta-qualidade
com uma velocidade de
1300 pontos por minuto

Diferencial de alimentação

A lâmina colocada em baixo
para uma melhor visibilidade
e segurança

Código de cores para enfiar
a máquina com facilidade

Àrea de trabalho com
um espaço de 87mm

Acessórios colocados no
interior da tampa

Modo segurança é activado
quando abre a tampa

Contentor para as aparas
incluido

Pontos padrão

b48

b44

b42

Número total de pontos

23

15

4

Ponto de segurança com 5 linhas

–

–

Ponto de segurança com 4 linhas

–

–
–

Overlock com 4 linhas
Recobrimento com 4 linhas/3 agulhas

–

Recobrimento com 3 linhas/2 agulhas (wide/narrow)

–

Overlock com 3 linhas (wide/narrow)

–

Super elástica de 3 linhas

–

Flatlock com 3 linhas (wide/narrow)

–

Bainha narrow com 3 linhas

–
–

Bainha rolinho 3 linhas
–

Ponto corrente com 2 linhas
Overlock com 2 linhas (wide/narrow)

–

Flatlock com 2 linhas (wide/narrow)

–

Bainha de rolinho com 2 linhas

–

Overlock enrolado com 2 linhas (wide/narrow)

–

Características básicas
–

Enfiador de crochet inferior
Código de cor para enfiamento
Sistema de enfiar simplificado
Tensão é aliviada ao levantar o calcador
Comprimento de ponto ajustavel enquanto cose
acessórios colocados na tampa do crochet
Luz

LED

LED

LED

Sensor de segurança quando a tampa está aberta
Dados técnicos
–

Costura de overlock com 3–7 mm de largura
Recobrimento com 2,8–5,6 mm de largura

–

Combinação de pontos com 3–10 mm de largura

–

–
–

Lâmina colocada na parte inferior
7 posições de pressão do calcador
Alavanca de bainha de rolinho integrada na chapa de agulha
Velocidade máxima (pontos por minuto)

–
1300

1300

1300

Acessórios Standard
Calcador universal
Conversor de crochet superior

–

Enfiador de agulha manual
Caixa de aparas
Conjunto de agulhas (ELX 705)
Acessórios e peças em caixa separada
Capa de proteção
Os modelos e acessórios não estão disponíveis em todos os países. Estão sujeitos a mudanças de configuração e design.

–

PARA
AQUELES QUE
CRIAR É FUNDAMENTAL

Instruções de costura para uma blusa de gola cascata
Um visual chique que transpira elegância! O que distingue esta camisola é o seu efeito
de cascata refinado, com o tecido a cair suavemente sobre o ombro esquerdo, criando
um visual cativante. As mangas presas a três quartos produzem também um efeito
descontraído e revigorante, combinado com o vivo tom amarelo. Os punhos, nas
mangas, e a cintura asseguram que esta camisola assenta na perfeição.
As instruções de costura, incluindo o padrão, estão disponíveis aqui:
www.mybernette.com/yellow-shirt

bernette é uma marca do grupo têxtil BERNINA.

PRT / 2019

www.mybernette.com

