Justerbar övertrådsspänning
Nålstopp upp/ner

Start-/stoppknapp

bernette sew&go 7

bernette sew&go 8

bernette sew&go 7 är en datormodell för ambitiösa sömmerskor och sömmare. Sömpaketet innehåller 80 sömmar med en
generös maximal stygnbredd på 7 mm och 15 nålpositioner.
Den praktiska start-/stoppfunktionen låter dig styra syprocessen utan att använda fotpedalen. Nålpositionens upp/
ned-funktion gör att du kan specificera nålens position vid
slutet av en rad av sömmar – en stor fördel, t.ex. när du syr
hörn. Dessutom kan syhastigheten anpassas efter både tyg
och svårighetsgraden på detaljen som ska sys. bernette
sew&go 7 levereras med sju syfötter som standard.

Datorstyrda bernette sew&go 8 är toppmodellen i den här
serien. Den erbjuder allt en kreativ sömmerska eller sömmare
kan behöva, till ett mycket bra pris i förhållande till prestanda.
sew&go 8 har totalt 197 sömmar, däribland ett alfabet, sju
knapphål och en hålsöm. Dekorsömmar kan ställas in till en
bredd på 7 mm om så önskas. Med minnesfunktionen kan
enskilda sömkombinationer sparas. Förutom funktioner som
steglöst hastighetsreglage, start-/stoppfunktion och nålstopp
upp/ner har bernette sew&go 8 också ett starkt syljus.
Den här modellen levereras med sju syfötter som standard.

Hastighetsreglage

Inställningar visas
i LCD-display

Manuell trådavskärare
Direkt stygnval och
stygnjusteringar
(längd/bredd) via en knapp

Syljus med lysdioder

Halvautomatisk
nålträdare
Maximal syhastighet
på 850 stygn per minut
Reglage för matarsänkning

Sprudlar du av idéer och letar efter en symaskin
som kan ge dig inspiration att förverkliga dina
projekt? Då är det hög tid att du upptäcker
bernettes sew&go-modeller!
bernettes sew&go-modeller är elegant utformade och enkla att hantera. De har även en
mängd funktioner och ett attraktivt pris. Upplev
kreativ sömnad när den är som bäst med dessa
maskiner.

Sömöversikt

Sömöversikt

Linjal tryckt på maskinen

Drop-in griparsystem
med 7 mm stygnbredd
och 15 nålpositioner

Utdragbar sömöversikt

Upptäck bernette sew&go!

Fem modeller med en ung, fräsch design.

Allmänna funktioner

sew&go 1

sew&go 3

sew&go 5

sew&go 7

sew&go 8

Maskintyp

Mekanisk

Mekanisk

Mekanisk

Dator

Dator

–

–

–

LCD

LCD

Display
Griparsystem

CB

CB

CB

Drop-in

Drop-in

Friarmens längd

150 mm

150 mm

150 mm

163 mm

163 mm

Maximal syhastighet
(sömmar per minut)

750 spm

750 spm

750 spm

850 spm

850 spm

Manuellt justerbar
övertrådsspänning











Manuellt justerbart
syfotstryck







–

–

Manuell trådavskärare











Start-/stoppknapp

–

–

–





LED

LED

LED

LED

LED

Nålträdare

–









Nålstopp upp/ner

–

–

–





Dubbelnål möjlig











Hastighetsreglage

–

–

–





2-stegs-syfotslyft











Syljus

www.mybernette.com

bernette sew&go 1

bernette sew&go 3

bernette sew&go 5

bernette sew&go 1 är en mekanisk symaskin och nybörjarmodellen i sew&go-familjen. Med 10 stygn och en maximal
stygnbredd på 5 mm har den utmärkta grundfunktioner till ett
mycket förmånligt pris. Den är överskådlig, enkel att hantera
och perfekt för nybörjare. Hela fyra syfötter, däribland knapphålsfoten och en blixtlåsfot, ingår som standard i den här
modellen.

bernette sew&go 3 är mellanmodellen av de tre mekaniska
modellerna. Sömpaketet har 19 sömmar, däribland knapphål
med en maximal stygnbredd på 5 mm. De två knapparna på
framsidan av maskinen och hjulet överst kan användas för
att ställa in trådspänning eller stygnlängd, samt för att välja
sömmar. Den manuella nålträdaren och trådavskäraren hjälper
dig att sy snabbt och med fulländad enkelhet. Fyra syfötter
levereras som standard med bernette sew&go 3.

bernette sew&go 5 är också en mekanisk modell utan datorstyrning. Sömpaketet har 23 stygn, däribland ett knapphål
med en maximal stygnbredd på 5 mm. De två knapparna på
framsidan av maskinen och hjulet överst kan användas för
att ställa in trådspänning eller stygnlängd, samt för att välja
sömmar. Den manuella nålträdaren och trådavskäraren hjälper
dig att sy effektivt. Fyra syfötter levereras som standard med
bernette sew&go 5.

Sömöversikt

Sömöversikt

Sömöversikt

Elektrisk fotpedal











Antal sömmar totalt

10

19

23

80

197

1 (4-steg)

1 (4-steg)

1 (1-steg)

6 (1-steg)

8 (1-steg)

Nyttosömmar

Knapphål, inklusive öljett

8

16

15

14

14

Stoppningssömmar

–

–

–

1

2

Dekorsömmar

1

2

6

49

58

Kviltsömmar

–

–

1

10

18

Alfabet

–

–

–

–

1 (97
bokstäver)

Maximal stygnbredd

5 mm

5 mm

5 mm

7 mm

7 mm

Maximal stygnlängd

4 mm

4 mm

4 mm

4,5 mm

4,5 mm

Reglage för matarsänkning

–

–

–





Minne

–

–

–

–



Automatisk trådspolning











Automatisk
fästfunktion

–

–

–





Syfötter

4

4

4

7

7

Dammskydd
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Standardtillbehör

Vissa modeller och tillbehör är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.
Vi förbehåller oss rätten att ändra funktioner och design.

