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* Alaptartozékként biztosított talpak: univerzális (cikk-cakk talp), cipzárvarró  
 talp, gomblyukvarró talp, gombfelvarró talp. 
 További talpak csak a Milan 8-hoz: hímzőtalp, overlock talp, quilt talp,  
 fércelőtalp, vakvarró talp.

Tűpozíció fent/lent, 
elvarró funkció
Az előre meghatározott beállítás-
októl függően a varrás végén  
a tű automatikusan lent, vagy 
pedig fent áll meg, az elvarró 
funkció segítségével pedig a  
varrat végét tudja rögzíteni.

Görgetőgombok
A két görgetőgombbal 
könnyen választhat az 
öltések közül.

Gyorskezelési útmutató varrótalp 
tartó fiókkal
A fiókban egy kihajtogatható 
gyorskezelési útmutatót, 
valamint egy varrótalp 
táblázatot talál, valamint 
praktikus tárolóhelyet 
talpai számára.

Szabadkar és 
alaplemez teljes hosszban
Vegye le a varróasztalt, hogy hozzáférjen a bernette 
szabadkarjához, melynek segítségével ingujjakat és 
egyéb cső alakú ruhadarabokat varrhat. A gép teljes 
hosszában végigfutó fém alaplemez garantálja a gép 
időtállóságát, valamint csendes, rezgésmentes és 
kényelmes varrást tesz lehetővé.

Automata gomblyuk 
programok
Pillanatok alatt készíthet velük 
gomblyukakat, melyek tökéletesen 
illeszkednek a használni kívánt 
gombhoz.

Optimális varrófény
Két LED lámpa (egy a gép törzsében, 
egy pedig a talpszár mellett) gondosko-
dik a munkafelület optimális meg-
világításáról.

LCD kijelző és sebességszabályzó
Amint kiválasztotta a használni kívánt öltésmintát, az megjelenik  
az LCD kijelzőn a hozzá javasolt alapbeállításokkal együtt. A  
sebességszabályzó csúszka segítségével fokozatmentesen  
állíthatja a maximális varrási sebességet. Az elektronikus  
motorvezérlés pedig egységesen erős anyagátszúrást biztosít.

Automata tűbefűző
Gyors és könnyű tűbefűzés
Nyomja le a kart és a cérna 
már benne is van a tűben.
Ennyire egyszerű.

Start/Stop gomb
A Start/Stop gomb segítségével anélkül 
indíthatja vagy állíthatja meg a varrást, hogy 
használnia kéne a pedált. Ez különösen 
akkor jelent könnyebbséget, amikor hosszú 
öltésminta kombinációkat varr.

Továbbfejlesztett fekvő körfogós 
greifer rendszer
Az átalakított greiferbe könnyen és gyorsan tudja 
fentről behelyezni az orsót. A nyíl alakú jelölés 
egyszerű és pontos befűzést tesz lehetővé, a 
csúsztatható greifer-védő lemeznek 
köszönhetően pedig pillanatok alatt folyathatja a 
varrást.

Két szálvágó
Egy az orsózónál, egy pedig a tűlemezbe 
beépítve. Mindkettővel nagyon könnyű a 
cérna elvágása.

Díszítőöltések

Haszonöltések

Gomblyuk programok Quiltöltések Fércöltések

Varrófunkciók    
Géptípus Komputeres Elektronikus Mechanikus Mechanikus
Öltésminták száma összesen 150 28 26 21 / 13
Egylépéses gomblyuk 10 1 1 1 / 1
Varróprogramok 22 19 17 16 / 10
Díszítő öltések 20 6 6 3 / 2
Quiltöltések 3 2 2 1 / 0
Ábécék (felső&alsó index/számok/különleges karakterek) 1 (95 karakter) - - -
Öltésmemória 1 (30 öltés) -  - -
Maximális öltésszélesség 7 mm 7 mm 7 mm 5 mm
Fokozatmentesen állítható öltésszélesség 15 lépés • • •
Maximális öltéshosszúság 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
Előre beállított öltésszélesség és hosszúság  • - - -
Körforgós greifer rendszer • • • CB
Lesűlyeszthető anyagtovábbító fogazat • • • •
Alsó- és felső szálvágó • • • csak felső
Szabályozható talpnyomás • • • •
Szabályozható felsőszál feszesség • • • •
Varrás ikertűvel • • • •
Bepattintható varrótalpak • • • •
Működés    
Öltésminta kijelzése grafikus LCD öltéskijelző öltéskijelző öltéskijelző
Öltésminta kiválasztása 12 gyorsgomb 
 szám / görgetés Kézikerék Kézikerék Kézikerék
Öltés szerkesztése (hosszúság/ szélesség / tükrözés / nyújtás / ikertűkorlát) • - - -
Könnyen szerkeszthető memória (szerkesztés / beillesztés / törlés / összes törlése) • - - -
Súgó a képernyőn • - - -
Fiók a gyorskezelési útmutatónak • • • -
Talpak tárolása a gyorskezelési útmutató fiókjában • -  - -
Optimális varrófény • (2 LED) • (Halogén) • (Halogén) • (Halogén)
Automata tűbefűző • • • •
Tűmegállás fent/lent funkció a memóriában • • - -
Varrási sebesség állító csuszka • • - -
Elektonikus sebesség szabályozás • • - -
Elektronikus pedál • • • •
Kétlépéses talpemelő • • • •
Szabadkar csőalakú ruhadarabokhoz • • • •
Automata orsózó • • • •
Erős fémszerkezet • • • -
Kiegészítők    
Kiegészítő tartó a varróasztalban • • • 
Porvédő burkolat •  • • •
Alapfelszereltség része:    
- varrótalpak 9 4 4 4
- Accessory set (second spool pin, 3 bobbins, needles, etc.) • • • •
- szerszámkészlet (2 csavarhúzó, varratbontó, kefe) • • • •

További külön megvásárolható kiegészítők: A bernette gépcsalád minden 
tagja számos kiegészítővel bővíthető. Ilyen például a felsőanyag továbbító, az ikertű, a 
hímzőtalp, overlock talp, vakvarró talp, zsinórozó talp, quilt talp, stoppoló és szabad kézi 
tűzőtalp, valamint a ráncoló talp.

Állítható és második cérnatartó tüske
Ikertű használatakor az állítható cérnatartó 
tüske, valamint egy extra tüske optimális 
befűzést biztosít.

Gyorsgombok
A 0-9 gyorsgombokkal 
pillanatok alatt választhat 
10 előre beprogramozott 
öltésmintából.

Balansz
Segítségével az anyagtováb-
bítás hosszát a különböző 
anyagfajtákhoz igazíthatja, 
bonyolultabb minták kiiga-
zítására.

Visszavarró gomb
A visszavarró gomb  
segítségével az anyagot  
folyamatosan visszafelé  
továbbítja a gép.

Ábécék

A bernette Milan 8 komputeres varrógép eleget tesz minden elkép-
zelhető elvárásnak, melyet egy elérhető árú, ámde minőségi kidol-
gozású géppel szemben támaszthatnak kreatív vásárlóink. Az ergo-
nomikus vezérlőgomboknak és kategóriájában egyedülálló nagy fel-
bontású mátrix kijelzőnek köszönhetően a Milan 8 egy sokoldalú és 
könnyen kezelhető gép, mellyel gyors és profi módon alakíthatja át 
vagy javíthatja meg ruhadarabjait. 
Ambiciózusabb felhasználóink számára a bernette Milan 8 számos 
sztreccs- és quiltöltést, valamint 10 különböző gomblyukprogramot 
is kínál. A kreatív varrás szerelmesei is hamar felfedezik majd, mily-
en sokoldalú ez a gép: díszítőöltéseiből és különböző betűtípusaiból 
egyedi öltésminta kombinációkat készíthet és menthet el a gép 
memóriájába. 
A két LED lámpa és a tartozékos fiókba rejtett gyorskezelési útmu-
tató még jobban megkönnyítik a varrógép használatát, kis méreté-
nek köszönhetően pedig nem foglal sok helyet. A tartozékos fiókban 
és a varróasztalban tárolható különböző varrótalpak szintén kézre 
esnek.

Fedezze fel a bernette sublime varrógépek világát. 
Strapabíró szerkezet, számtalan funkció, és minden 
korosztály számára vonzó külső: ezt kínálja Önnek ez a 
termékcsalád. Minden bernette sublime varró-, hímző- és 
overlock gépet egy modern, magasan képzett ázsiai gyártó 
készít. A minőségellenőrzést a BERNINA végzi, garantálva 
ezzel a gép színvonalát és teljesítményét. Mindezeknek 
köszönhetően a bernette sublime sorozatot kitűnő ár-érték 
aránnyal tudjuk nyújtani alkotókedvű vásárlóinknak. 

Próbálja ki a 
bernette Milan 

modelleket 
BERNINA 

szaküzletünkben!
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A bernette Milan 7 a mechanikus bernette Milan gépcsalád top modellje. 
A legtöbb öltésmintát felsorakoztató gép tökéletes választás profi varrók-
nak, és tökéletes társ a legbonyolultabb feladatok megoldásában is. 
Bármilyen gyorsan varr is, az elektronikus motorvezérlés gondoskodik 
az egyenletes anyagátszúrásról és varrási sebességről, pedál helyett 
pedig használhatja akár a Start/Stop gombot és a sebességszabályzót 
is. Különböző öltésminták gazdag tárháza, fokozatmentesen állítható 
varrási sebesség, valamint rengeteg egyéb funkció gondoskodik arról, 
hogy a bernette Milan 7 ideális társa legyen kreatív kalandozásai során.

Áttekinthető funkciók kitűnő teljesítménnyel kombinálva, mindez 
elérhető áron. A bernette Milan 3 könnyű kezelhetősége és 
fokozatmentesen állítható öltésszélessége garantálja az elegáns 
és tökéletes eredményt, akár javítja, akár átszabja ruháit. Az auto-
matikus tűbefűző professzionális jelleget kölcsönöz a gépnek.

Haszonöltések

Sztreccsöltések

Quiltöltések Díszítőöltések

Haszonöltések

Sztreccsöltések

Quiltöltések

Quiltöltések

Tűpozíció fent/lent
Az előre meghatározott beállításoktól függően 
a varrás végén a tű automatikusan lent, vagy 
pedig fent áll meg.

Fokozatmentesen állítható öltésszélesség
Segítségével még a legaprólékosabb feladatokat is 
nagy pontossággal tudja elvégezni.

7 mm-es öltésszélesség
Különösen praktikus díszítő varrás-
hoz. Készítsen egyszerűen 
gyönyörű szegélyeket és applikáci-
ókat. 

Beépített gyorskezelési útmutató
Könnyen kézre eső gyorskezelési útmutatót 
talál a fiókban, mely tartalmazza 
az összes alapbeállítást.

Szabadkar és alaplemez teljes hosszban
Vegye le a varróasztalt, hogy hozzáférjen a ber-
nette szabadkarjához, melynek segítségével ingu-
jjakat és egyéb cső alakú ruhadarabokat varrhat. 
A gép teljes hosszában végigfutó fém alaplemez 
garantálja a gép időtállóságát, valamint csendes, 
rezgésmentes és kényelmes varrást tesz 
lehetővé.

Az anyagtovábbító fogazat  
lesüllyesztése
Stoppoláskor és szabad gépi tűzéskor 
egyszerűen csak nyomja meg a gombot és 
süllyessze le az anyagtovábbító fogazatot.

Egylépéses gomblyuk  
program
Pillanatok alatt készíthet vele 
a gomb méretéhez tökéletesen 
illeszkedő gomblyukakat.

Optimális varrófény
Optimális megvilágítás, különösen 
a tű körüli részen.

Sebességszabályzó
A sebességszabályzó csúszkával fokozatmen-
tesen állíthat a maximális varrási sebességen. 
Az elektonikus motorvezérlés gonoskodik az 
egyenletes anyagátszúrásról.

Automata tűbefűző
Gyors és könnyű tűbefűzés
Nyomja le a kart és a cérna 
már benne is van a tűben.
Ennyire egyszerű.

Start/Stop gomb
A Start/Stop gomb segítségével 
anélkül indíthatja vagy állíthatja 
meg a varrást, hogy használnia 
kéne a pedált. Ez különösen 
akkor jelent könnyebbséget, 
amikor hosszú öltésminta kom-
binációkat varr.

Továbbfejlesztett fekvő körfogós  
greifer rendszer
Az átalakított greiferbe könnyen és gyorsan 
tudja fentről behelyezni az orsót. A nyíl alakú 
jelölés egyszerű és pontos befűzést tesz 
lehetővé, a csúsztatható greifer-védő lemeznek 
köszönhetően pedig pillanatok alatt folyathatja 
a varrást.

Két szálvágó
Egy az orsózónál, egy pedig a tűlemezbe 
beépítve. Mindkettővel nagyon könnyű a 
cérna elvágása.

Nem minden modell kapható minden országban. Az itt felsorolt funkciók nem minden bernette modellben találhatóak meg. Kérjük, tanulmányozza a műszaki adatokat tartalmazó táblázatot.

Díszítőöltések

Díszítőöltések

Díszítőöltések

Haszonöltések

Haszonöltések

Sztreccsöltések

Sztreccsöltések

Hogy mit nyújt Önnek a bernette Milan 5? Öltésminták bőséges 
választékát és rengeteg lehetőséget kreatív, egyedi ötleteinek 
megvalósítására. Könnyű kezelhetőség, automatikus egylépéses 
gomblyuk program, 7 mm széles díszítőöltések és könnyű 
tűbefűzés: mindezzel könnyen és magabiztosan oldhat meg min-
den varrással kapcsolatos feladatot. Az alaplemez garantálja az 
egyenletes és csendes működést, valamint tökéletesen stabillá 
teszi a gépet. A bernette Milan 5 kis méretéből adódóan ideális 
társ utazáshoz, valamint tanfolyamokon és közös varrásokon.

Öltéskijelző
Ergonomikusan elhelyezett 
öltéskijelző, melyen megtekin-
theti a kiválasztott öltést.
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