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Maszyna posiada bardzo 
prosty mechanizm wyboru 
ściegów. Dzięki 
numerycznej klawiaturze, 
wystarczy wpisać numer 
ściegu i możemy już z niego 
korzystać. 

  

 

  

Model Bernina Sew&Go 8 
został wyposażony w 
chwytacz rotacyjny. To 
nowoczesne rozwiązanie 
zapewnia szybką, cichą i 
komfortową pracę, bez 
konieczności wyciągania 
nitki dolnej przed 
rozpoczęciem szycia. 
 

 

  

Poszczególne ściegi można 
zapisywać w pamięci. 
Parametry każdego ściegu 
(takie jak: długość, 
szerokość, odbicie 
lustrzane, wydłużanie, 
szycie igłą podwójną) mogą 
być indywidualnie 
zmieniane przez 
użytkownika. 

  

 

  

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.. 



 

  

Wbudowana regulacja 
docisku stopki materiału 
ułatwia ząbkom transportu 
jego przesuwanie, 
niezależnie od jego rodzaju. 
Daje nam to możliwość 
szycia na materiale o 
dowolnej grubości. 

  

 

  

Dzięki zastosowanej funkcji 
TOP, szyjący po wykonaniu 
szwu może zdecydować o 
pozycji zatrzymania igły. 
Możemy wybrać pomiędzy 
igłą wbitą w materiale a igłą 
w pozycji górnej. 

 

  

Model Sew&Go 8 został 
wyposażony w suwak do 
regulacji prędkości szycia. 
Rozwiązanie to sprawia iż 
uzyskujemy większą 
precyzję szycia w 
porównaniu z klasycznym 
rozrusznikiem nożnym. 

  

 

  

Mamy również możliwość 
zdemontowania części 
stolika, tak, aby otrzymać 
tzw. "wolne ramię". Dzięki 
temu zabiegowi możemy 
swobodnie nałożyć i szyć 
nogawki spodni lub np. 
rękawy. 

 

  

Uruchamianie i 
zatrzymywanie maszyny 
może odbywać się za 
pomocą przycisku 
START/STOP. Funkcja ta jest 
przydatna szczególnie przy 
długim szyciu (odciążamy 
nogę z ciągłego naciskania 
na rozrusznik) lub gdy 
chcemy uzyskać dużą 
precyzję szycia. 

  

 

  

Mamy również możliwość 
wyłączenia ząbków 
transportu. Jest to 
przydatna funkcja podczas 
przyszywania guzików, 
cerowania lub haftowania. 

 

  

Cała lista dostępnych 
ściegów została 
umieszczona w 
praktycznym schowku. 

  

 

  

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

 

  

Model posiada automaty do 
wykonywania dziurki na 
wymiar guzika. W ciągu 
kilku sekund możemy 
ustawić maszynę tak aby 
wyszyć idealnie pasującą 
dziurkę bez konieczności 
mozolnego odmierzania 
konturów guzika. 

  

 

  

Już nie musisz martwić się o 
nawlekanie igły. Maszyna 
posiada automatyczny 
nawlekacz igły dzięki 
któremu, w ciągu kilku 
chwil możemy przygotować 
maszynę do szycia. 

 



 

BERNINA Sew&Go 8 posiada rotacyjny chwytacz pozwalający na 

uzyskanie 7mm ściegu ZygZak. Rotacyjny chwytacz zapewnia 

wysoką kulturę pracy oraz łatwość obsługi. Przeźroczysta klapka 

zamykająca pozwala na kontrolę ilości nici w bębenku maszyny. 

Szpulka wkładana jest od góry. 

 

 

 

Ściągając stolik/nakładkę do szycia uzyskujemy wąskie wolne 

ramię, które umożliwia łatwe i wygodne szycie cylindrycznych 

elementów taki jak nogawki, rękawy, wąska odzież dziecięca itp. 

 

 

 

 

 

Ściągany stolik jest także pojemnikiem na akcesoria, w którym 

możemy przechowywać niezbędne wyposażenie, stopki i szpulki. 

Wszystko czego będziemy potrzebować do obsługi maszyny 

będzie zawsze pod ręką. 

 

 

 

Znajdujący się na wyposażeniu maszyny elegancki pokrowiec 

zapewnia ochronę i czystość maszyny, kiedy nie jest użytkowana. 

Dodatkowo pokrowiec posiada wycięcie w górnej części przez 

które można wyciągnąć rączkę maszyny i bezpiecznie ją 

przenosić. 

Maszyna została także wyposażona w 
elektroniczny rozrusznik nożny, który zapewnia 
precyzyjne regulowanie prędkości z jaką chcemy 
szyć. 
 

 

Maszyna posiada także możliwość szycia przy użyciu 
igły podwójnej. Przy jej zastosowaniu szyjący może 
uzyskać mocne zszycie materiałów lub też 
dekoracyjnie wykończyć dany element projektu. 

  



Wykaz ściegów dostępnych w modelu 
BERNINA bernette Sew&Go 8 

 

  

 

http://szycie.info.pl/pic/Sew_Go_8/sciegi_1.jpg
http://szycie.info.pl/pic/Sew_Go_8/sciegi_2.jpg


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 17.5cm x 30 cm 
Wymiary maszyny w opakowaniu: 49.5 cm x 25.5 cm x 35 cm 
Waga maszyny: 6 kg 
Waga maszyny z opakowaniem: 7,3 kg 
Max. moc maszyny: 70W 
Zasilanie: 220-230V, 50-60Hz 

Maszyna BERNINA posiada 3 letnią gwarancję oraz polską instrukcję obsługi. 


