
BERNINA
830 I 820 QE

3 clubsandwich

9 lyxiga kvilt tyger4 meter mjukt läder
 1 kärleksaffär

1 stort motiv som du broderar på 20 minuter

2 gamla filmklassiker

       1 kvilt och 1 klänning,    
         precis lagom till
                 bröllopsdagen



BERNINA 830

Jumbo-spole med 40%
mer trådkapacitet

Automatisk trädning

BERNINA Stygnregulator (BSR) 
för jämn frihandssömnad



8 suveräna egenskaper:

Exklusivt! BERNINA Stygnregulator (BSR)

BERNINA stygnregulator (BSR) hjälper dig att bemästra frihandstekniker genom 
att se till att stygnen får samma längd oavsett om du syr med låg eller hög has-
tighet. Stygnregulatorn ger nybörjaren självförtroende och den erfarna kviltaren 
ytterligare säkerhet. Stygnregulatorn levereras som standard med BERNINA:s 
8-serie och kan användas för frihandstekniker med hög hastighet och för både 
rak- och sicksacksömmar.

Förlängd friarm
BERNINA:s 8-serie omfattar ett minutiöst konstruerat friarmsområde med ca 
30 cm fritt utrymme till höger om nålen. På BERNINA 830 har du dessutom 
tillgång till en extra Jumbo-boderiyta. Låt din kreativitet spränga gränserna!  

Exklusivt! Jumbo-spole 

BERNINA:s 8-serie har en unik Jumbo-spole med 40% mer trådkapacitet som 
sätts på plats och tas bort med bara ett lätt fingertryck. Det innebär att du kan 
ägna mindre tid åt avbrott för att spola upp ny undertråd och mer tid åt din 
kreativitet.   

Exklusivt! BERNINA Övermatningsfunktion

Optimal sikt. Superb styrförmåga. Med BERNINA Övermatningsfunktion kan 
du tämja även de mest svårhanterliga tyger. Funktionen är lätt att aktivera vid 
behov och lika lätt att vika undan efteråt.  

Automatiska funktioner
Tänk dig en maskin som förstår exakt vad du behöver. Pressarfoten sänks auto-
matiskt ned i början av en söm och höjs sedan igen vid slutet av den. Maskinerna 
i BERNINA:s 8-serie skär till och med av tråden åt dig när du har sytt färdigt en 
en söm eller bytt färg i ett broderi (endast B 830). Matartänderna höjs och sänks 
automatiskt vid frihandssömnad och broderi. Automatisk trädning kontrollerar 
du naturligtvis med bara ett knapptryck. 



Omfattande stygn- och motivbibliotek
B 830 och B 820 QE har bibliotek med över 1 162 respektive 773 stygn, praktiskt 
sorterade i olika kategorier för en mängd olika tillämpningar. Oavsett vad du 
vill sy hittar du det perfekta stygnet här. Med hjälp av 150 förstklassiga brode-
rimotiv – några formgivna av världskända designers – och 10 typsnitt skapar du 
enkelt dina egna personliga projekt. (Broderifunktion finns endast på B 830) 

Exklusivt! Total stygnkontroll

Med maskinerna i BERNINA:s 8-serie har du total stygnkontroll. Oavsett om du änd-
rar stygnlängden, stygnbredden eller nålpositionen alternativt skapar egna kombi-
nationer med hjälp av drag-och-släpp-funktionen (endast B 830), kommer du snart 
att inse fördelarna med en maskin som minns stygninställningarna åt dig.  

Oändligt antal broderialternativ (endast B 830)
Spegelvänd, rotera, kombinera och ändra storlek på motiven – direkt på pek-
skärmen! Den inbyggda tråckelfunktionen håller broderiunderlag på plats. Skapa 
böjda bokstavseffekter, justera mönstertäthet och blanda dekorsömmar och 
broderier. Sortera komplicerade färgkombinationer, förhandsgranska alternativa 
färger på skärmen och spara på maskinen eller på ett USB-minne. Vill du lära 
dig sy utanför ramarna? Funktionen Oändligt broderi guidar dig genom hela 
processen. Och du kommer att älska funktionen ”Absolute Check”, framtagen 
för perfekt mönsterplacering.  

Gratis nedladdning! Hämta våra klänningsmönster och beskrivningar från www.bernina.com/8series



BERNINA 820 QE

Avancerad teknologi och sofistikerad design för passionerad sömnad: 
BERNINA 820 QE är inget mindre än ett mästerverk. Med 1100 stygn 
per minut och en 40 cm lång friarm kan B 820 QE hantera alla dina 
sy- och kviltningsprojekt. 

Den högupplösta 5”-färgpeks-
kärmen ger dig åtkomst till en 
mängd innovativa funktioner

Automatisk trädning

40 cm lång friarm med 30 cm 
fritt utrymme till höger 
om nålen

BERNINA Stygnregulator (BSR) 
för jämn frihandssömnad

Hastighetskontroll med
maxhastighet på 1100 broderistygn 
per minut



Total stygnkontroll med hjälp 
av multifunktionsknapparna 

Jumbo-spole med 40%
mer trådkapacitet



Centrerad pekskärm i färg

B 830 har en 7”-pekskärm och B 820 QE har en 5”-pek-
skärm. Båda erbjuder högupplösta, färgstarka bilder. Med 
ett enkelt tryck på skärmen kan du välja bland ett flertal 
funktioner, egenskaper och personliga inställningar. Här 
är några av de funktioner du hanterar via pekskärmen på 
B 820 QE respektive B 830. 

Enkelt stygnval     
Med hjälp av pekskärmen på maskinerna i BERNINA 8-serien 
har du åtkomst till stygn, mönster och tecken som tillsammans 
räcker till mer än 1160 (B 830) respektive 770 (B 820 QE) fan-
tasifulla sömmar. 

4 olika sömvinklar  
Med avsmalningsfunktionen kan du få början och slutet av en 
söm att smalna av mot en given punkt.

15 animeringar på skärmen  

Se själv hur enkelt man träder maskinen, spolar upp undertråd 
eller aktiverar BERNINA Övermatningsfunktion. Animeringarna 
på skärmen visar hur din maskin fungerar.

Broderimodul med extra stor broderiyta



Kvalitet

BERNINAs produkter tillverkas uteslutande av högkvalitativa 
material – både in- och utvändigt. Detta garanterar produkter-
nas hållbarhet och prestanda. Den förstklassiga kvaliteten märks 
tydligt i den automatiska trädningen, BERNINA Stygnregulator 
(BSR), BERNINA Övermatningsfunktion och i den överlägsna 
precisionssömnaden.

Design
BERNINA 830 och 820 QE är våra mest sofistikerade skapelser. 
Vi anser att elegant form alltid ska kombineras med överlägsen 
funktion, så att designstandarden höjs till en ny nivå. Oavsett om 
du syr, kviltar eller broderar kommer BERNINA:s kombination av 
modern estetik och den allra senaste tekniken att ge dig en oför-
glömlig upplevelse.  

Innovation

Störst utrymme. Högst hastighet. Störst precision. BERNINA 830 
och 820 QE har många banbrytande funktioner, samtliga fram-
tagna av ett expertteam i Schweiz. Med dig som syr, broderar 
och kviltar i åtanke, har de tagit fram 15 unika patent, nyska-
pande programvaror samt 70 funktioner som var de första i sitt 
slag på marknaden. Resultatet är inget mindre än toppmodern 
teknik kombinerad med schweiziskt hantverk. Med omsorg om 
varje detalj representerar BERNINA:s 8-serie det ultimata inom 
sömnadsinnovation. 

Schweizisk tradition

I flera decennier har BERNINA varit passionerat engagerad i att 
utveckla avancerade sy- och broderimaskiner för kreativa män-
niskor. Schweizisk precision utgör kärnan i alla våra produkter. 
BERNINA – schweizisk tradition sedan 1893. BERNINA – gjord 
för att skapa.

40 cm lång friarm med 30 cm 
fritt utrymme till höger om nålen

Den högupplösta 7”-färgpekskärmen ger dig 
åtkomst till en mängd innovativa funktioner

Hastighetskontroll med maxhastighet
på 1000 broderistygn per minut



Multitrådshållare

BERNINA frihandssystem (FHS)



Egenskaper och funktioner hos BERNINA:s 8-serie

Allmänna funktioner B 830 B 820 QE

Griparsystem RL RL

Syhastighet (stygn per minut) 1100 1100

Längd på friarm till höger om nålen 300 mm 300 mm

Centrerad pekskärm i färg 7“-TFT 5“-TFT 

Syljus med lysdioder 30 lampor 30 lampor

Maximal stygnlängd 6 mm 6 mm

Maximal stygnbredd 9 mm 9 mm

Nålpositioner 11 11

Sy i varje nålposition x x

Antal trådrullshållare 3 3

Automatisk nålträdare x x

Justerbart pressarfotstryck x x

Trådavskärare (manuell) 3 3

Automatisk trådavskärare och stygnsäkrare x x

BERNINA Övermatningsfunktion x x

Minne (kortsiktigt/stygnförändringar) x x

Minne (långsiktigt/stygnförändringar) x x

Skapa och spara stygnkombinationer x x

BSR-funktion (BERNINA Stygnregulator) – raksöm och sicksack x x

Start- /stoppknapp x x

Glidhastighetskontroll x x

Undertrådsindikator x x

Mönsterslut start-/stoppfunktion x x

USB-anslutning (värd) 2 1

USB-anslutning (slav) x x

FHS-funktion (Frihandssystem) x x

Eko-funktion x x

Multifunktionsknappar x x

Sy utan fotpedal x x

Fotpedal med nålstopp x x

Ändra stygninställningar under sömnad x x

Spola upp undertråd medan du syr/broderar x x

Personliga program 4 2

BERNINA Personligt minne x x

Broderilektion x –

Sömnad B 830 B 820 QE

Automatiskt knapphål x x

Manuellt knapphål flerstegsfunktion x x

Knappisyningsprogram x x

Knappmätning på skärmen x x

Nålstopp uppe/nere x x

Bakåtsöm x x

Gigasömmar x –

Spegelvänd x x

Totalt antal stygn 1162 773

Nyttostygn (inkl. stoppningsstygn) 35 26

Dekorsöm 306 179

Kviltstygn 28 30

Knapphål (inkl. hålsöm och program för påsyning av knappar) 13 9

Alfabet 10 8

Blomstygnsmönster 98 38

Sömnad B 830 B 820 QE

Korsstygnsprogram 29 28

Barnmotiv/Moderna motiv 15 12

Plyschstygn 11 6

Avsmalnande stygn 44 23

Siluett 26 –

Kreativ rådgivning x x

Sylektion x x

Minnesfunktion (senast använda stygn) 15 12

Dekorsömmar (360 grader) x –

Standardtillbehör  B 830 B 820 QE

Syfötter, standardtillbehör 11 8

Pressarfot för matarstyrda sömmar # 1C x x

Pressarfot för matarstyrda sömmar tillsammans med Bernina Övermatningsfunktion # 1D x x

Overlockfot # 2A x –

Automatisk knapphålsfot med släde # 3A x x

Knapphålsfot # 3C x –

Blixtlåsfot # 4D x x

Syfot för osynlig uppfållning # 5 x x

Knappisyningsfot # 18 x –

Öppen broderifot # 20C x x

Lapptäcksfot 1/4“ # 37D – x

Syfot för gigasömmar # 40C x –

BERNINA Stygnregulator (BSR) x x

Förlängningsbord för friarm x x

Knälyft (frihandssystem) x x

Fotpedal x x

Tillbehörsskåp x x

Multitrådshållare x x

Förstoringsglashållare x x

Dammskydd x x

Broderi (endast B 830) B 830 B 820 QE

Maximal broderihastighet (stygn per minut) 1100 –

Skapa och redigera motiv direkt på pekskärmen

(rotera, spegelvänd, ändra, osv)
x –

Broderilektion x –

Broderialfabet 10 –

Standardbroderimotiv 150 –

Personligt minne för broderimotiv x –

Broderimönstermall EXP/Tajima –

WordART-programvara x –

Friarmsbroderi x –

Drag och släppfunktion x –

Mega-broderiramsfunktion x –

Jumbo-broderiramsfunktion x –

Standardtillbehör för broderi (endast B 830) B 830 B 820 QE

Broderifot # 26 x –

Stor oval broderiram med mall x –

Medium oval broderiram med mall x –

Liten ovall broderiram med mall x –
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www.bernina.com/8series

Vissa modeller och tillbehör är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktion och design. 
För mer information, vänligen kontakta din BERNINA-återförsäljare.


