
BERNINA
830 I 820 QE

3 smørbrød

9 flotte quiltestoffer4 meter mykt skinn
1 k jærlighe tshistorie

1 stort motiv brodert på 20 minutter

2 uforglemmelige
    filmer

                 1 quilt og    
               1 k jole klare for   
                    bryllupsdagen



BERNINA 830

Jumbo underspole med 40% 
større trådkapasitet

Automatisk nålitræder

BERNINA Stingregulator (BSR) 
frihåndssøm med like lange sting



8 ting du vil elske:

Eksklusivt! BERNINA stingregulator (BSR)

BSR er konstruert for å hjelpe deg med å mestre frihåndsquiltning der du selv 
skal sørge for at stingene blir like lange. BSR gir tillit til nybegynneren og yt-
terligere sikring for erfarne quiltere. Med BERNINA 8-serien og BSR kan du 
frihåndssy med høy hastighet både rettsøm og sikksakk som standard.

Lang friarm
BERNINA 8-serie modellene er tekniske vidundere som tilbyr en lang friarm på 
hele 30 cm til høyre for nålen. Dette vil du ha glede av når du skal brodere med 
BERNINA 830; maskinen har et mega stort broderifelt hvor du kan utfolde din 
kreativitet.  

Eksklusivt! Jumbo undertrådspole

Den unike jumbo undertrådspolen som finnes på BERNINA 8-serien tilbyr gir 
40% større trådkapasitet og settes inn/tas ut med et fingertrykk. Dette betyr at 
du slipper å spole så ofte og har mer tid til fri fantasi.   

Eksklusivt! BERNINA overtransportør

Optimal synsvidde. Overlegen manøvrering. BERNINA overtransportør gir ef-
fektiv transport av vanskelige stoffkvaliteter. Den er enkel å koble til og kan 
gjemmes bort når den ikke er i bruk.

 

Helautomatiske egenskaper
Tenk deg en maskin som automatisk tilpasser seg dine behov. Syfoten senker 
seg automatisk ved start av ny søm og heves igjen etter avslutning. Maskiner fra 
BERNINA 8-serien vil til og med kutte tråden for deg når sømmen avsluttes eller 
endre farge ved broderi (kun B 830). FHS kneløfter heves og senkes automatisk 
for frihåndsying og brodering. Dessuten er det naturligvis også en helautomatisk 
træing ved å trykke på en knapp. 



Stort bibliotek for søm og design
Både B 830 og B 820 QE inneholder et bibliotek som inkluderer henholds-
vis over 1162 og 773 sømmer, lagret og kategorisert for et variert utvalg av 
bruksområder. Du vil finne den perfekte søm for hvert enkelt syprosjekt. Over 
150 broderimotiver av høy kvalitet, inkludert motiver av anerkjente designere, 
samt ti ulike alfabeter som er perfekt for å personliggjøre prosjektene dine. 
(Broderifunksjoner er kun inkludert i B 830) 

Eksklusivt! Total stingkontroll

Med modellene fra BERNINA 8-serien har du total stingkontroll. Enten du forandrer 
stinglengden, stingbredden eller nålposisjonen, eller til og med skaper skredder-
sydde kombinasjoner med dra-og-slipp funksjonen (kun B 830), vil du sette pris på 
komforten av en maskin som husker sømdetaljene for deg.  

Uendelig broderi (kun 830)
Speilvende, dreie, kombinere og endre størrelsen på ditt design direkte på farge-
skjermen. Innebygde tråklingsbokser gjør det enklere å holde broderielementene 
på plass. Skap buede bokstaveffekter, juster designtettheten og inkluder motiv-
sømmer i broderingen. Automatisk fargesorteringskombinasjoner, forhåndsvis-
ning av fargevalg på skjermen, og så lagre på din maskin eller på et USB-minne. 
Ønsker du å brodere border? Med funksjonen uendlig broderi kan du virkelig-
gjøre dine drømmer. Du vil elske hvor enkelt det er at få en eksakt plassering av 
motivene i borden.  

Gratis nedlasting: Få ditt kjolemønster og instruksjoner fra www.bernina.com/8series



BERNINA 820 QE

Avansert teknologi og sofistikert design for lidenskapelig sying: 
BERNINA 820 QE er en ekte mesterverk. Med 1100 sting i minuttet og 
38 cm friarm mestrer B 820 QE alle dine sy- og quilteprosjekter. 

Berøringsskjermen på 12,5 cm 
gir tilgang til et vell av innovative 
funksjoner 

Automatisk nålitræder

Lang friarm på hele 38 cm og 
med 30 cm til høyre for nålenBERNINA stingregulator (BSR) 

frihåndssøm med like lange sting

Syhastighet med opptil 
1100 sting i minuttet



Total stingkontroll med 
multifunksjonsknappene

Jumbo undertrådspole med 40% 
større trådkapasitet



Berøringsskjerm i farger

Berøringsskjermen på B 830 er 15 cm og 12 cm på B 820 
og de tilbyr begge bilder av høy oppløsning og briljante 
farger. Med ett trykk på berøringsskjermen vil den nyeste 
teknologien la deg velge fra et vell av innovative funks-
joner og personlige innstillinger. Nedenfor vises noen 
funksjoner som finnes på berøringsskjermene for både 
B 820 QE og B 830. 

Enkelt sømvalg     
Berøringsskjermen på BERNINA 8-serie modellene gir deg ad-
gang til alle sømmer og kategorier i tillegg til alfabetene, totalt 
1160 (B 830) og over 770 (B 820 QE) fantastiske sømmer. 

4 grunnleggende avslutninger for tapering  
Med tapering er starten og avslutningen av sømmen ett spisst 
punkt.

Skjerm-animasjoner  

Se på skjermen hvor enkelt du trer nålen, spoler undertråd eller 
aktiverer BERNINA overtransportøren. Animasjoner på skjermen 
forklarer deg hvordan maskinen fungerer.

Broderimodul med ekstra stor broderiflate



Kvalitet

Produkter fra BERNINA er eksklusivt produsert med materialer 
av høy kvalitet-både på innsiden og utsiden. Dette sikrer lang 
holdbarhet og produktytelse. Den førsteklasses kvaliteten kan 
tydelig merkes i alt fra den nøyaktige og automatiske nålitræde-
ren, BSR, BERNINA’s integrerte overtransportør og til den totale 
stingkontrollen.

Design
BERNINA 830 og 820 QE er våre mest sofistikerte kreasjoner. 
Vi mener at eleganse bør kombineres med overlegne funksjoner 
for å sette nye designstandarder. Enten du syr, quilter eller bro-
derer vil moderne estetikk og teknologi skape en uforglemmelig 
syopplevelse.  

Innovasjon

Lengste friarm. Høyeste hastighet. Sørst presisjon. BERNINA 830 
og 820 QE kan skryte av mange nye egenskaper utviklet av ek-
sperter i Sveits. Med mere enn 70 nye funksjoner, 15 nye patenter 
og en programvare med de siste nyvinninger med tanke på sying, 
brodering og quilting. Den nyeste teknologien kombinert med 
sveitsisk håndverk. Ved å legge vekt på hver enkelt detalj repre-
senterer BERNINA 8-serien det siste innen sying. 

Sveitsisk tradisjon

BERNINA har i flere tiår vært lidenskapelig engasjert i utviklin-
gen av det siste innen sy- og brodermaskiner for kreative men-
nesker. Sveitsisk nøyaktighet er kjernen i alle produktene vi lager. 
BERNINA – står for sveitsisk tradisjon siden 1893. BERNINA – 
made to create.

Friarm på hele 38 cm og med 
30 cm til høyre for nålen

Berøringsskjermen på 18 cm gir tilgang 
til et vell av innovative funksjoner

Broderihastighet på opp
til 1000 sting i minuttet



Multi snelleholder

BERNINA frihåndsystem (FHS)



Egenskaper og funksjoner av BERNINA 8-serien

Generelle funksjoner B 830 B 820 QE

Gripersystem RL RL

Syhastighet (sting i minuttet) 1100 1100

Friarmelengde til høyre for nålen 300 mm 300 mm

Berøringsskjerm i farger 7-tommers TFT 5-tommers TFT 

LED sylys 30 lys 30 lys

Maksimal stinglengde 6 mm 6 mm

Maksimal stingbredde 9 mm 9 mm

Nålposisjoner 11 11

Sying i alle nålposisjoner x x

Antall spolepinner 3 3

Helautomatisk nålitræder x x

Justerbart syfotstrykk x x

Trådkutter (manuell) 3 3

Automatisk trådkutter og festefunksjon x x

BERNINA overtransportør x x

Minne (korttids-/endret søm) x x

Minne (langtids-/endret søm) x x

Skape og lage sømkombinasjoner x x

BSR funksjoner – rettsøm og sikksakk x x

Start-/stopp-knapp x x

Trinnløs hastighetsregulering x x

Nedre trådindikator x x

Mønster start/slutt-funksjon x x

USB-kobling (vert) 2 1

USB-kobling (slave) x x

FHS funksjon (frihåndsystem) x x

eco-modus x x

Multifunksjonknapper x x

Sying uten pedal x x

BERNINA pedal med kick-back x x

Endre søminnstillinger under sying x x

Undertrådspoling under sying/brodering x x

Personlig program 4 2

BERNINA personlig minne x x

Læreprogram for brodering x –

Sying B 830 B 820 QE

Automatiske knapphull x x

Manuelle knapphull x x

Isying av knapper x x

Knappemåling på skjermen x x

Nålstopp oppe/nede x x

Sy bakover x x

Sideveistransport x –

Speilvendningsfunksjon x x

Totalt antall sømmer 1162 773

Nyttesømmer (inkl. program for stopping) 35 26

Motivsømmer 306 179

Quiltesømmer 28 30

Knapphull 13 9

Alfabet 10 8

Blomstermotiv 98 38

Sying B 830 B 820 QE

Korssting 29 28

Barnemotiv / nyheter 15 12

Dusker 11 6

Tapering 44 23

Silhuett 26 –

Kreativ konsulent x x

Syveiledning x x

Historiefunksjon (sist brukte sømmer) 15 12

Motivsømmer (360 grader) x –

Standard tilbehør  B 830 B 820 QE

Inkluderte syføtter 11 8

Transportørfot nr. 1C x x

Overtransportørfot nr. 1D x x

Overlockfot nr. 2A x –

Knapphullsfot nr. 3A x x

Knapphullsfot nr. 3C x –

Glidelåsfot nr. 4D x x

Blindstingfot nr. 5 x x

Knappisyingsfot nr. 18 x –

Åpen broderifot nr. 20 x x

Patchworkfot nr. 37D – x

Gigasømsfot nr. 40C x –

BERNINA stingregulator (BSR) x x

Sybord-friarm x x

FHS-kneløfter (frihåndsystem) x x

Pedal x x

Utstyrsboks x x

Multi snelleholder x x

Holder til forstørrelsesglass x x

Støvhette x x

Broderi (kun B 830) B 830 B 820 QE

Maksimum broderihastighet (sting i minuttet) 1000 –

Design og redigering av berøringsskjermen

(rotering, speilvending, endring, osv.)
x –

Læreprogram for brodering x –

Broderialfabet 10 –

Lagrede broderimotiver 150 –

Personlig minne for broderidesign x –

Format for broderidesign EXP/Tajima –

Programvare WordART x –

Friarmsbroderi x –

Gjør større – gjør mindre x –

Uendelig broderifunksjon x –

Tråklefunksjon – rundt motiv eller i ramme x –

Standardutstyr for brodering (kun B 830) B 830 B 820 QE

Broderifot nr. 26 x –

Oval ramme med mal x –

Medium ramme med mal x –

Liten ramme med mal x –
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www.bernina.com/8series

Ikke alle modeller og utstyr er tilgjengelig i alle land. 
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av både egenskaper og design. 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos din BERNINA forhandler.


