
BERNINA 530 
Dressmaker

Wij presenteren de BERNINA 530 Dressmaker

9 verschillende knoopsgaten

11 naaldposities voor nauwkeurig naaiwerk
900 perfecte steken per minuut

Verstelbare naaivoetdruk en naaldstop boven/onder

BERNINA steekkwaliteit en krachtige motor voor het 
  eenvoudig bewerken van allerlei verschillende materiaaltypen, 
van dun voile tot zware spijkerstof

Ons nieuwe special edition-model biedt uitgebreide functies, ultiem gebruiksgemak en een 

speciaal ontworpen frontplaat, die een ware ode vormt aan individuele creativiteit.
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Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de machinefuncties, 

uitrusting en het ontwerp aan te brengen. 

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke BERNINA dealer.

www.bernina.com/5series

Eigenschappen en functies van de BERNINA 530 Dressmaker

Algemeen B 530 Dressmaker

Grijpersysteem CB

Naaisnelheid (steken per minuut) 900

Lengte vrije arm rechts van de naald 190 mm

LCD beeldscherm 

LED naailicht 

Maximale steeklengte 5 mm

Maximale steekbreedte 5,5 mm 

Naaldstanden 11

Aantal garenkloshouders 2

Halfautomatische naaldinrijger 

Verstelbare naaivoetdruk 

Draadafsnijder (handmatig) 3

Geheugen (tijdelijk / steekwijzigingen) 

Geheugen (blijvend) 

Steekcombinaties samenstellen en opslaan 

BSR functionaliteit – rechte steek en zigzag 

Start- / stoptoets 

Snelheidsregelaar 

Motiefeinde 

USB pc-aansluiting (slave) 

Naaien B 530 Dressmaker

Automatisch knoopsgat 

Handmatig knoopsgat 

Knoop-aanzetprogramma 

Naaldstop boven / onder 

Achteruitnaaien 

Spiegelfunctie 

Totaal aantal steken 395

Nuttige steken (met stopprogramma‘s en vliegsteek) 22

Decoratieve steken (incl. quiltsteken) 117

Quiltsteken 12

Knoopsgaten (incl. ogen en knoop-aanzetprogramma) 9

Alfabetten 4

Naaigids 

Aanzicht tekens / steekcombinatie horizontaal 

Motiefherhaling 1– 9 

Standaardaccessoires B 530 Dressmaker

Standaardnaaivoeten totaal 5

Terugtransportvoet nr. 1 

Overlockvoet nr. 2 

Automatische knoopsgatsledevoet nr. 3A 

Ritsvoet nr. 4 

Blindzoomvoet nr. 5 

Aanschuiftafel met klikbevestiging 

Kniehevel (BERNINA Free-Hand-System FHS) 

BERNINA pedaal met kick-back functie 

Accessoirebox 

Draagtas 

B 530 Dressmaker met aanschuiftafel

Een waardige kampioen      

De BERNINA 530 Dressmaker is een ware viering van het creatieve vermogen van 
de gebruiker en geeft hem/haar de juiste tools in handen om deze creativiteit tot 
leven te brengen. Deze Bernina heeft een speciaal ontworpen frontplaat en veel 
verschillende functies en kenmerken, zoals een krachtige motor die alle snelheden 
en materiaaltypen met gemak aan kan, een elektronische pedaal en het BERNINA 
Free-Hand-System (FHS). Daarnaast wordt de B 530 Dressmaker geleverd met 
negen verschillende knoopsgaten, vijf naaivoeten en een aanschuifbare verlengtafel. 
Dit is precies de machine die een modebewuste naai(st)er nodig heeft om zelfs de 
meest creatieve projecten te maken. 
De B 530 Dressmaker is een special edition-model dat slechts in beperkte oplage 
geleverd wordt. Wordt u graag de trotse eigenaar van een van deze topstukken?  
Ga dan binnenkort langs bij uw BERNINA verkoper!


