
BERNINA
830 I 820 QE

3 club sandwich

9 skønne patchworkstoffer3,6 meter blødt skind
1 kærlighedshistorie

1 stort motiv broderet på 20 minutter

2 uforglemmelige film

              1 quilt og 1 k jole,    
              lige i re tte tid   
                  til bryllupsdagen



BERNINA 830

Jumbo spole med opspoling 
af 40 procent mere tråd

Automatisk trådning

BERNINA Stitch Regulator (BSR) 
til frihåndssyning, så stingene er
lige lange ved forskellige syhastigheder



8 egenskaber du vil elske:

Unik! BERNINA Stitch Regulator (BSR)

BSR-funktionen er udviklet til at hjælpe dig med frihåndssyning ved at holde 
stingene lige lange ved forskellige syhastigheder. BSR-funktionen giver nybegyn-
deren selvtillid og ekstra sikkerhed til den erfarne quilter. Som standardfunktion 
i BERNINA 8-serien, giver BSR-funktionen dig mulighed for, at du kan frihåndssy 
og quilte ligesøm og zigzag med lige lange sting i forskellige hastigheder.

Forlænget friarm
Der er gjort rigtig meget ud af, at BERNINA 8-serien har udviklet en forlæn-
get friarm, hvor du har 30 cm plads til højre for nålen. Med den ekstra store 
plads, har du yderligere en fordel i form af Jumbo rammens broderiområde på 
BERNINA 830 – mere plads til at øge din kreativitet.  

Unik! Jumbo spole

Den unikke jumbo spole på BERNINA 8-serien giver dig mulighed for at opspole 
40 procent mere tråd, og den popper ind og ud ved et let tryk med fingeren. 
Dette betyder færre afbrydelser, færre stop til opspoling af undertråd, samt en 
hel del mere tid til at sætte fantasien løs.   

Unik! BERNINA overtransport

Funktionen giver optimal synlighed og fremragende manøvredygtighed. Det 
innovative BERNINA overtransportsystem klarer let uhåndterlige stoffer. Nemt 
at anvende, når du har brug for det, og gemmes let væk, når det ikke behøves.  

Fuldautomatiske funktioner
Forestil dig en maskine, der automatisk reagerer på dine behov. Trykfoden sæn-
kes automatisk ved starten af en søm og hæves igen ved slutningen. Maskinerne 
i BERNINA 8-serien vil endda klippe tråden for dig ved slutningen af en søm eller 
farveskift ved brodering (kun B 830). Transportøren hæves og sænkes automa-
tisk ved frihåndssyning og brodering. Og selvfølgelig har du, ved et let tryk på 
en knap, fuldautomatisk trådning. 



Omfattende bibliotek med sting og motiver
B 830 og B 820 QE har henholdsvis et bibliotek med over 1.162 og 773 sting, 
der for nemhedens skyld er opdelt efter kategori med et bredt udvalg af quilte-
sømme. Du kan finde det perfekte sting til ethvert syprojekt. Over 150 broderi-
motiver i høj kvalitet, herunder motiver fra velkendte designere, og ti indbyggede 
skrifttyper, er perfekte til at gøre dine projekter personlige. (Broderifunktionen 
findes kun på B 830) 

Unik! Sikker stingkontrol

BERNINA 8-serien giver en enestående sikker stingkontrol. Uanset om du ændrer 
stinglængden, stingbredden, nålepositioner eller endda laver tilpassede kombina-
tioner med træk og flyt funktionen (kun B 830), vil du værdsætte det praktiske ved 
en maskine, der husker alle sømdetaljer for dig. 

Uendeligt broderi (kun B 830)
Spejlvend, rotér, kombiner og tilpas størrelsen af motiver med et tryk på farve-
skærmen. Indbygget rifunktion holder materiale, der er svært at holde indenfor 
rammen, på plads, når du broderer. Opret buede bogstavseffekter, justér tæthe-
den af motivet og få endda pyntesømme med i broderingen. Automatisk farve-
sortering af komplekse kombinationer, få visning af alternative farvemuligheder 
på skærmen og gem det hele på maskinen eller på et USB-stik. Vil du brodere 
borter? Med funktionen uendeligt broderi kan du virkeliggøre dine drømme. Du 
vil elske hvor enkelt det er, at få en nøjagtig placering af bortens motiver. 

Gratis download: Hent mønster til kjolen og instruktioner hos www.bernina.com/8series



BERNINA 820 QE

Avanceret teknologi og sofistikeret design for passioneret syning: 
BERNINA 820 QE er et sandt mesterværk. Med 1.100 sting i minut-
tet og en forlænget friarm på 38 cm, klarer B 820 QE alle dine sy- og 
quiltprojekter uden problemer. 

Den 12,5 cm store touchskærm 
giver adgang til en verden af 
innovative funktioner 

Automatisk trådning

38 cm forlænget friarm med 
30 cm til højre for nålenBERNINA Stitch Regulator (BSR) til 

frihåndssyning, så stingene er lige 
lange ved forskellige syhastigheder

Syhastighed med 
en maks. hastighed 
på 1.100 sting pr. minut



Total stingkontrol med 
multifunktionsknapperne

Jumbo spole med opspoling 
af 40 procent mere tråd



Farve touchskærm

B 830 har en 18 cm touchskærm og B 820 QE har en 
12,5 cm touchskærm, der begge viser billeder i høj opløs-
ning og strålende farver. Med en let berøring af skærmen, 
giver den avancerede teknologi dig mulighed for at vælge 
mellem et væld af innovative funktioner og brugertilpas-
sede indstillinger. Nedenfor ses nogle få funktioner, som 
du kan finde på både B 820 QE og B 830 touchskærmen. 

Sømvalg     
Touchskærmen på BERNINA 8-serien giver dig adgang til alle 
pyntesømme og nyttesømme plus skrifttyper, hvor der findes 
over 1.160 (B 830) og over 770 (B 820 QE) fantasifulde sømme. 

4 grundlæggende afslutninger for tapering  
Med tapering er starten og slutningen af sømmen et spidst 
punkt.

On-screen animationer  

Se selv, hvor enkelt det er at tråde nålene, opspole undertråd 
eller aktivere BERNINA overtransport. On-screen animationer 
viser, hvordan din maskine betjenes.

Broderimodul med ekstra stort broderiområde



Kvalitet

BERNINAs produkter fremstilles udelukkende af materialer i høj 
kvalitet – både indvendigt og udvendigt. Dette sikrer et impo-
nerende højt niveau af holdbarhed og ydeevne. Den førsteklas-
ses kvalitet ses tydeligt ved præcisionen af det fuldautomatiske 
trådningssystem, BSR-funktionen (BERNINA Stitch Regulator), 
BERNINA overtransport og den fremragende syning.

Design
BERNINA 830 og 820 QE er vores mest sofistikerede værker. Vi 
mener, at elegant formgivning skal kombineres med uovertruffen 
funktion, så nye design standarder kan sættes. Uanset om du 
syer, quilter eller broderer, giver moderne æstetik samt avance-
ret teknologi en usammenlignelig oplevelse inden for syning og 
broderi.  

Innovation

Længste friarm. Hurtigste hastighed. Mest præcise. BERNINA 
830 og 820 QE kan prale af mange avancerede funktioner, som 
er udviklet af eksperter i Schweiz. Som banebryder på markedet 
med 70 nye funktioner, 15 unikke patenter samt nyudviklet soft-
ware, er BERNINA 800-serien udviklet med tanke på folk der syr, 
broderer og quilter. Det er topmoderne teknologi kombineret 
med schweizisk håndværk. Med fokus på enhver detalje, repræ-
senterer BERNINA 8-serien den ultimative nyskabelse inden for 
syning. 

Schweizisk tradition

I årtier har BERNINA været lidenskabeligt engageret i at ud-
vikle avancerede sy- og broderimaskiner til kreative menne-
sker. Schweizisk præcision er hjertet i hvert eneste produkt vi 
frem stiller. BERNINA – står for schweizisk tradition siden 1893. 
BERNINA – lavet til at skabe.

38 cm forlænget friarm med 
30 cm til højre for nålen

Den 18 cm store touchskærm giver adgang 
til en verden af innovative funktioner

Broderihastighed med en maks. hastighed
på 1.000 broderisting pr. minut



Flerspoleholder

BERNINA knæløfter (FHS)



BERNINA 8-seriens Egenskaber og funktioner 

Generelle funktioner B 830 B 820 QE

Gribersystem RL RL

Syhastighed (sting pr. minut) 1100 1100

Længde af friarm til højre for nålen 300 mm 300 mm

Farve touchskærm 18 cm TFT 13 cm TFT

LED-sylys 30 lamper 30 lamper

Maks. stinglængde 6 mm 6 mm

Maks. stingbredde 9 mm 9 mm

Nålepositioner 11 11

Syning i hver nåleposition x x

Antal trådrulleholdere 3 3

Fuldautomatisk trådning x x

Justérbart trykfodstryk x x

Trådskærer (manuel) 3 3

Automatisk trådskærer og hæftefunktion x x

Bernina overtransport (BDF) x x

Hukommelse (midlertidig/ændrede søm) x x

Hukommelse (langsigtet/ændrede søm) x x

Opret og gem sømkombinationer x x

BSR funktion – ligesøm og zigzag søm x x

Start/Stop knap x x

Trinløs hastighedsregulering x x

Undertrådskontrol x x

Mønster start/slut funktion x x

USB-forbindelse (vært) 2 1

USB-forbindelse (klient) x x

FHS funktion (frihåndssystem) x x

eco funktion x x

Multifunktionsknapper x x

Syning uden fodpedal x x

BERNINA fodpedal med hæl-tryk x x

Skift sømindstillinger under syning x x

Opspoling af undertråd under syning/brodering x x

Personligt program 4 2

BERNINA personlig hukommelse x x

Broderi-vejledning x –

Syning B 830 B 820 QE

Automatisk knaphul x x

Manuel flertrins-knaphul x x

Knapisyningsprogram x x

Knapmåling på skærmen x x

Nålestop op/ned x x

Permanent tilbagesyning x x

Kompassyning x –

Spejlvending x x

Samlede antal pynte- og nyttesømme 1162 773

Nyttesømme (inkl. stoppeprogrammer) 35 26

Pyntesømme 306 179

Quiltesømme 28 30

Knaphuller (inkl. snørehuller og knapisyningsprogram) 13 9

Syning af skrifttyper 10 8

Blomster pynte- og nyttesømme 98 38

Syning B 830 B 820 QE

Korsstings-programmer 29 28

Børnemotiver / nyheder 15 12

Kvastsømme 11 6

Taperingsømme 44 23

Skylinesømme 26 –

Syguide x x

Syvejledning x x

Historik-funktion (sidst benyttede pynte- og nyttesøm) 15 12

Kompassyning (360 grader) x –

Standard tilbehør  B 830 B 820 QE

Trykfod inkluderet 11 8

Transportørfod # 1C x x

Transportørfod for overtransport # 1D x x

Overlock fod # 2A x –

Automatisk knaphulsfod # 3A x x

Knaphulsfod # 3C x –

Lynlåsfod # 4D x x

Blindstingsfod # 5 x x

Knapisyningsfod # 18 x –

Åben broder fod # 20C x x

Patchworkfod 1/4“ # 37D – x

Gigasømsfod nr. 40C x –

BERNINA Stitch Regulator (BSR) x x

Forlængerbord x x

Knæløfter (frihåndssystem) x x

Fodpedal x x

Tilbehørsskab x x

Flerspoleholder x x

Holder til sylup x x

Støvhætte x x

Broderi (kun B 830) B 830 B 820 QE

Maks. broderihastighed (sting pr. minut) 1000 –

Design og redigering på touchskærm 

(rotation, spejlvending, ændring osv.)
x –

Broderi-vejledning x –

Broderiskrifttyper 10 –

Tilgængelige broderimotiver 150 –

Personlig hukommelse til broderimotiver x –

Broderimotiv format EXP/Tajima –

WordART program x –

Friarmsbroderi x –

Træk og flyt x –

Uendelig broderi funktion x –

Risting omkring motiv eller ramme funktion x –

Standard tilbehør til broderi (kun B 830) B 830 B 820 QE

Broderitrykfod nr. 26 x –

Stor oval broderiramme med skabelon x –

Medium oval broderiramme med skabelon x –

Lille broderiramme med skabelon x –
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www.bernina.com/8series

Ikke alle modeller og tilbehør er tilgængelige i alle lande. 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i både funktioner og design. 
Flere oplysninger kan fås hos din lokale BERNINA forhandler.


