Justerbar overtrådspenning
Nålstopp oppe/nede

Start/stopp-knapp

bernette sew&go 7

bernette sew&go 8

bernette sew&go 7 er en datamaskinmodell for ambisiøse
syere. Sømpakken inneholder 80 sømmer med en romslig
maksimal stingbredde på 7 mm og 15 nålposisjoner. Den prak
tiske start/stopp-funksjonen gjør at du kan kontrollere søm
prosessen uten å bruke fotpedalen. Opp/ned-funksjonen gjør
at du kan bestemme nålposisjonen ved enden av hver sømrad.
Dette er en stor fordel når du f.eks. skal sy sømmer i hjørner.
I tillegg kan hastigheten på syingen justeres etter tekstiltype
eller hvor vanskelig det er å sy det aktuelle området. bernette
sew&go 7 leveres med syv syføtter (såler) som standard.

Den datamaskinkontrollerte bernette sew&go 8 er topp
modellen i denne serien. Den har alt en kreativ syer behøver,
til en veldig god pris/ytelse. sew&go 8 har totalt 197 sømmer,
inkludert 1 alfabet, 7 knapphull og 1 snorhull. De dekorative
sømmene kan ha en bredde på hele 7 mm ved behov. Minne
funksjonen gjør at individuelle sømkombinasjoner kan lagres.
I tillegg til egenskaper som hastighetsregulering, start/stoppfunksjon og nålestopp oppe/nede, har bernette sew&go 8
også et klart sylys. Syv syføtter (såler) følger med denne
modellen.

Trinnløs hastighetskontroll

Innstillingene vises
på en LCD-skjerm

Manuell trådkutter
Direkte sømvalg og
justering av sømmer
(lengde/bredde) via en knapp

LED sylys

Halvautomatisk
nålitreder
Maksimal syhastighet
på 850 sting i minuttet
Senkbar transportør

Har du massevis av idéer og er på jakt etter en
symaskin som kan hjelpe deg med å realisere
prosjektene dine? Da er det på tide at du opp
dager de nye bernette sew&go-modellene!
sew&go-modellene har flere funksjoner og en
gunstig pris, samt at de har et stilig design og
er enkle å bruke. Gled deg over kreativiteten din
når du syr med disse maskinene.

Sømoversikt

Sømoversikt

Linjal på maskinen

Drop-in gripersystem
med 7 mm stingbredde
og 15 nålposisjoner

Sømoversikt som kan trekkes ut

Oppdag bernette sew&go!

Fem modeller med et ungdommelig
og nyskapende design.

Generelle funksjoner

sew&go 1

sew&go 3

sew&go 5

sew&go 7

sew&go 8

Maskintype

Mekanisk

Mekanisk

Mekanisk

Datamaskin

Datamaskin

–

–

–

LCD

LCD

Skjerm
Gripersystem

CB

CB

CB

Drop-in

Drop-in

Friarmslengde

150 mm

150 mm

150 mm

163 mm

163 mm

Maksimal syhastighet
(sting per minutt)

750 spm

750 spm

750 spm

850 spm

850 spm

Overtrådspenningen
kan justeres manuelt











Syfotstrykk
justeres manuelt







–

–

Manuell trådkutter











Start/stopp-knapp

–

–

–





LED

LED

LED

LED

LED

Nålitreder

–









Nålstopp oppe/nede

–

–

–





Tvillingnål











Trinnløs hastighetsregulering

–

–

–





2-trinns trykkfotløfter











Sylys

www.mybernette.com

bernette sew&go 1

bernette sew&go 3

bernette sew&go 5

bernette sew&go 1 er en mekanisk symaskin og inngangs
modellen for sew&go-familien. Med 10 sømmer og en
maksimal stingbredde på 5 mm, leverer den utmerkede grunn
leggende funksjoner til en meget gunstig pris. Godt laget og
enkel å bruke, perfekt for nybegynnere. Fire komplette syføtter
(såler), inkludert knapphullfoten og en glidelåsfot, følger alltid
med denne modellen.

bernette sew&go 3 er den midterste modellen av de tre meka
niske modellene. Sømpakken inneholder 19 sømmer, inkludert
et knapphull hvor den maksimale stingbredden er 5 mm.
De to knottene på maskinens framside og hjulet på toppen
kan brukes til å bestemme trådspenning og stinglengde, samt
at du kan velge hvilke søm du ønsker å ha. Den manuelle
nålitrederen og tråkutteren gjør at du kan sy nøyaktig, raskt og
enkelt. Fire syføtter (såler) følger med bernette sew&go 3 som
standard.

bernette sew&go 5 er også en mekanisk modell. S
 ømpakken
inneholder 23 sømmer inkludert et knappehull hvor den
maksimale stingbredden er 5 mm. De to knottene på maski
nens framside og hjulet på toppen kan brukes til å bestemme
trådspenning og stinglengde, samt at du kan velge hvilken
søm du ønsker å ha. Den manuelle nålitrederen og tråkutteren
gjør at du syr effektivt. Fire syføtter (såler) følger med bernette
sew&go 5 som standard.

Sømoversikt

Sømoversikt

Sømoversikt

Elektrisk fotpedal











Antall sømmer

10

19

23

80

197

1 (4-trinn)

1 (4-trinn)

1 (1-trinn)

6 (1-trinn)

8 (1-trinn)

Nyttesømmer, inkludert
elastiske sømmer

8

16

15

14

14

Stoppesømmer

–

–

–

1

2
58

Knapphull inkludert
snorhull

Dekorsømmer

1

2

6

49

Quiltesømmer

–

–

1

10

18

Alfabet

–

–

–

–

1 (97
bokstaver)

Maksimal stingbredde

5 mm

5 mm

5 mm

7 mm

7 mm

Maksimal stinglengde

4 mm

4 mm

4 mm

4,5 mm

4,5 mm

Senkbar transportør

–

–

–





Minne

–

–

–

–



Automatisk spoling











Automatisk feste
funksjon

–

–

–





Syføtter (såler)

4

4

4

7

7

Støvhette











NO 10/15

Standard tilbehør

Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land.
Det kan forekomme endringer angående innhold og design.

