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Ți-ai dori să îți coși propriile haine, care să arate bine și la exterior dar și la interior? Atunci 
modelele bernette Funlock cu swiss design sunt cele mai potrivite pentru tine. Cu acestea 
poți rezolva tăiatul, finisatul și coaserea produsului dintr-o dată. Mașinile sunt in  completarea 
mașinilor de cusut și redau produsului cusut aspectul profesional de finisare. Alege între o 
mașină de acoperire și una de surfilat și combinația dintre ele.



bernette 48 Funlock 

Mașina combinată de surfilat/acoperire

Mașina bernette 48 este modelul de top din seria Funlock și este combinația dintre 
o mașină de surfilat și una de acoperire. Are în total 23 de cusături: 15 cusături de 
surfilat, 3 de acoperire, 4 cusături combinate și o cusătură lănțișor cu o lățime de 
până la 7mm. Înfilarea firelor este marcată prin culori diferite ale traseelor, iar în 
zona acului te poți ajuta cu înfilatorul  manual. Înfilarea greiferelor se face mecanic. 
Acționarea cuțitului în partea inferioară asigură astfel nu numai o margine finisată 
frumos ci și o utilizare sigură și cu  vizibilitate bună. Mașina b48 Funlock coase cu o 
viteză de până la 1300 împunsături/min.

Paleta de cusături



bernette 44 Funlock 

Mașina de surfilat

Mașina bernette 44 Funlock oferă o multitudine de  funcțiuni practice care îți 
facilitează intrarea în lumea cusăturilor de surfilat. Are un pachet compact de 
15 tipuri de cusături.  Ajustarea fină a cusăturilor se face de la un buton frontal. 
Pentru înfilarea acelor și a greiferelor se urmăresc traseele corespunzătoare. Pentru 
siguranță și vizibilitate mai bună acționarea cuțitului se face din partea inferioară. 
Bec cu LED. Viteza de coasere este până la 1300 împunsături/min.

Paleta de cusături



bernette 42 Funlock 

Mașină de acoperire

Mașina bernette 42 Funlock este o mașină de acoperire cu 4 tipuri de cusături. 
Cusăturile de tivire, încheiere și de unire a două materiale dau imediat un aspect 
profesional proiectului tău. În mod special, materialele elastice se cos foarte bine 
cu această mașină. Înfilarea greiferelor este ușurată de un sistem mecanic de înfilare 
și becul cu LED conferă o lumină bună în zona de lucru.

Paleta de cusături



Transport diferențial

Mâner practic
pentru transport

Acționarea cuțitului de jos pentru
o siguranță și vizualizare mai bună

Lumină cu LED

Calitatea înaltă a coaserii
cu viteză de coasere de până
la 1300 împunsături/min

Swiss design modern
în două culori



Accesorii în capacul greiferului

Inclusiv cutie mare
pentru resturi de material

Zonă de lucru mare (87 mm)

La deschiderea capacului
greiferului se activează
un buton de siguranță

Trasee marcate în culori
diferite pentru înfilarea firelor



Nu toate modelele și accesoriile sunt disponibile în toate țările. Ne rezervăm dreptul pentru schimbări ale echipării.

Modele de cusături b48 b44 b42

Totalul modelelor de cusături 23 15 4

5-fire – cusătură de siguranță încheiat și surfilat – –

4-fire – cusătură întărită – –

4-fire – cusătură de surfilat –

4-fire / 3-ace – cusătură de acoperire –

3-fire / 2-ace – cusătură de acoperire (lat/îngust) –

3-fire – cusătură de acoperire (lat/îngust) –

3-fire – super elastic –

3-fire – cusătură de acoperire (lat/îngust) –

3-fire – cusătură îngustă roluită (surjet) –

3-fire – cusătură tiv roluit –

2-fire – cusătură lănțișor –

2-fire – cusătură de acoperire (lat/îngust) –

2-fire – cusătură de acoperire (lat/îngust) –

2-fire – cusătură roluită –

2-fire – roluirea marginilor (lat /îngust) –

Caracteristici

Înfilator greifer inferior –

Trasee marcate în culori diferite pentru înfilare

Sistem de înfilare directă

Detensionare la ridicarea piciorușului

Pasul cusăturii, se reglează în timpul coaserii

Accesorii în capacul greiferului

Iluminare LED LED LED

Activarea comutatorului de siguranță la deschiderea capacului reiferului

Date tehnice

Lățimea de surfilare 3–7 mm –

Lățimea de acoperire 2,8 / 5,6 mm –

Lățimea cusăturii combo 3–10 mm – –

Acționarea cuțitului superior din partea inferioară –

Reglarea presiunii piciorușului în 7-trepte

Maneta pentru tiv roluit integrată în placa de ac –

Viteza maximă de coasere (împunsături/min) 1300 1300 1300

Accesorii standard

Picioruș standard pentru surfilat

Capac al greiferului superior –

Înfilator manual al acului

Cutie pentru resturi de material –

Set de ace (ELX 705)

Accesorii și unelte intr-o cutie separată

Husă de protecție



TALENTUL
NECESITĂ EXERCIȚIU



Instrucțiuni de coasere pentru un top cu guler tip cascadă

Aspect elegant si relaxant! Ceea ce face aceast top special este efectul de cascada, 
 materialul alunecand usor peste umarul stang, creand un aspect captivant. Manecile 
trei sferturi cu mansete foarte late confera un aspect cool iar talia dubla pastreaza 
croiala dreapta a topului.

Instrucțiunile de coasere, inclusiv modelul, sunt disponibile aici:  
https://www.mybernette.com/ro-RO/Topul-galben.html
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bernette este o marcă a BERNINA Textile Group.


