
 

 BERNETTE SEW&GO 7 

 

 

 

  

Wybór ściegów. 
 
Maszyna posiada bardzo prosty mechanizm 
wyboru ściegów. Wystarczy wybrać numer 
ściegu a wyświetli się on na cyfrowym 
wyświetlaczu  

      



 

  

Funkcja robienia automatycznej dziurki. 
 
Model ten posiada automat do 
wykonywania dziurki na wymiar guzika w 
wyniku czego, już w ciągu kilku sekund 
otrzymamy idealną dziurkę bez konieczności 
mozolnego odmierzania konturów guzika i 
zaznaczania go na materiale. 

      

 

  

Rotacyjny chwytacz. 
 
Model BERNINA Bernette Sew&Go 7 został 
wyposażony w chwytacz rotacyjny, który 
sprawdził się w maszynach przemysłowych. 
To nowoczesne rozwiązanie zapewnia 
szybką, cichą i komfortową pracę, bez 
konieczności wyciągania nitki dolnej przed 
rozpoczęciem szycia (Quick System). 

      

 

  

Wolne ramie. 
 
W maszynie możemy zdemontować część 
stolika tak, aby otrzymać tzw "wolne ramię". 
Dzięki temu zabiegowi możemy swobodnie 
nałożyć i szyć nogawki spodni lub np. 
rękawy.   

      

 

  

Regulacja długości i szerokości ściegu 
 
Maszyna posiada pełną regulację długości 
(w zakresie od 0-4,5 mm) i szerokości (w 
zakresie od 0-7 mm) każdego ściegu, co 
ułatwia szycie na materiałach delikatnych i 
elastycznych.  

      

 

  

Oświetlenie pola pracy 
 
Firma Bernina w nowych modelach maszyn 
serii Bernette zastosowała nowoczesne 
oświetlenie LED. Umożliwia ono 
wielogodzinną komfortową pracę na 
maszynie. Mocne światła doskonale 
oświetla obszar pracy użytkownika. 

      



 

  

Pozycjonowanie igły 
 
Maszyna posiada również funkcję TOP, 
dzięki której szyjący po wykonaniu danego 
szwu decyduje o pozycji zatrzymania igły 
(czy ma zostać wbita w materiale, czy też 
ma być w pozycji górnej). 

      

 

  

System Start/Stop 
 
Uruchamianie i zatrzymywanie dokonuje się 
za pomocą przycisku START/STOP, 
natomiast prędkość szycia reguluje się 
suwakiem na obudowie. Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna przy długim szyciu 
(odciążamy nogę z ciągłego naciskania na 
rozrusznik) lub gdy chcemy uzyskać dużą 
precyzję szycia. 

      

 

  

Prędkość regulowana suwakiem 
 
Model ten wyposażony jest w suwak 
regulacji prędkości szycia dzięki czemu 
możliwa jest większa precyzja szycia w 
porównaniu z klasycznym rozrusznikiem 
nożnym. Użytkownik może pracować na 
maszynie bez konieczności używania 
rozrusznika nożnego. 

      

 

  

Automatyczny nawlekacz 
 
Dzięki wbudowanemu nawlekaczowi igły, 
szyjący w ciągu kilku chwil może 
przygotować maszynę do szycia bez 
konieczności tracenia cierpliwości, aby trafić 
nitką w oczko igły. 

    
 

 

  

Szycie wstecz 
 
Maszyna posiada wbudowany przycisk 
szycia wstecz, używając go na początku i 
końcu szytego materiału, wzmacniany ścieg 
tak aby zabezpieczyć go przed ewentualnym 
pruciem. 



      

 

  

Wyłączane ząbki transportu 
 
Maszyna posiada możliwość wyłączenia 
ząbków transportu. Funkcja ta jest 
przydatna podczas przyszywania guzików, 
cerowania lub haftowania. 

      

 

  

Regulacja docisku stopki 
 
Wbudowana regulacja docisku stopki 
materiału ułatwia ząbkom transportu jego 
przesuwanie, niezależnie od jego rodzaju. 
Funkcja ta daje nam możliwość szycia na 
materiale o dowolnej grubości. 

      

 

  

Obcinacz nici 
 
Dodatkową przydatną funkcją maszyny jest 
obcinacz nitek zamontowany na jej bocznej 
obudowie. Dzięki niemu podczas szycia nie 
potrzebujemy już nożyczek.  

      

 

Możemy również regulować szerokość dziurki - co ma duże znaczenie przy jej wykonywaniu 
na materiałach o różnych grubościach. Dodatkowo zamontowana regulacja balansu gęstości 
krawędzi dziurki, pozwala uzyskać jednakową gęstość obu brzegów. Maksymalna długość 
dziurki to aż 28 mm. 
Istnieje możliwość szycia na tej maszynie przy użyciu igły podwójnej. Przy jej zastosowaniu 
szyjący może uzyskać mocne zszycie materiałów lub też dekoracyjnie wykończyć materiał. 
Znajdujący się na wyposażeniu maszyny elegancki pokrowiec zapewnia ochronę i czystość 
maszyny, kiedy nie jest użytkowana. 



Najważniejsze funkcje 

    80 ściegów 
 automatyczna dziurka na wymiar guzika 
 płynna regulacja długości i szerokości ściegów 
 chwytacz rotacyjny 
 wyłączane ząbki transportu 
 funkcja start/stop 
 pozycjonowanie igły 
 automat do nawlekania igły 
 wolne ramię 
 uproszczony system nawijania nici na szpulkę 
 łatwy wybór ściegów 
 zatrzaskowy system mocowania stopek 
 przycisk szycia wstecz 
 oświetlenie  LED 
 zewnętrzny obcinacz nitek 
 bogate wyposażenie standardowe 

 

Dostępne ściegi: 

 
 



Wyposażenie dodatkowe: 

 - stopka standardowa 
- stopka dwustronna do wszywania zamków błyskawicznych 
- stopka do wyszywania dziurek (automat) 
- stopka owerlokowa 
- stopka do ściegu krytego 
- stopka do przyszywania aplikacji 
- stopa do przyszywania guzików 
- trzy zapasowe szpulki 
- stoper blokujący szpulkę przed zsuwaniem (mały i duży) 
- filc pod szpulkę 
- pędzelek i przecinak 
- śrubokręt trójkątny 
- prowadnik krawędziowy 
- dodatkowy kołek na szpulkę 
- zapasowe igły 
- siatka na szpulkę 
- pokrowiec 

 

Dane techniczne: 

Wymiary maszyny : 39.5 cm x 17.5 cm x 30 cm 
Wymiary maszyny w opakowaniu: 49.5 cm x 25.5 cm x 35 cm 
Waga maszyny: 6 kg 
Moc silnika: 70 W 
Zasilanie: 220-230V, 50-60 Hz 

Maszyna BERNINA posiada 3 letnią gwarancję oraz polską instrukcję obsługi 
 


