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Maszyna wyposażona jest w tradycyjny metalowy 

chwytacz wahadłowy. Stosowany w maszynach do 

szycia od wielu lat, metalowy chwytacz wahadłowy 

to najtrwalszy chwytacz jaki stosowany jest w 

maszynach do szycia. Wykonany z metalowy 

chwytacz oraz pierścień, a także bębenek 

gwarantują wysoką kulturę pracy i trwałość jakiej 

nie oferuję inne rozwiązania. Chwytacz wahadłowy 

jest równie prosty w obsłudze jak chwytacz 

rotacyjny. 

 

 

 



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. 

Rozrusznik posiada zintegrowany kabel zasilający. 

 



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 

 

 

 

Stopki na wyposażeniu standardowym: 

1. Stopka standardowa 

2. Stopka dwustronna do wszywania zamków 

błyskawicznych 

3. Stopka do przyszywania guzików 

4. Stopka do wyszywania dziurek (automat) 

 

 

 

Pozostałe wyposażenie standardowe: 

1. Oliwka do maszyny 

2. Pędzelek i przecinak 

3. Dodatkowy kołek na szpulkę (np do szycia 

podwójną igłą) 

4. Trzy zapasowe szpulki (+ 1 w maszynie) 

5. Podkładka filcowa pod szpulkę z nicią górną 

6. Stoper blokujący szpulkę przed zsuwaniem 

się (duży) 

7. Stoper blokujący szpulkę przed zsuwaniem 

się (mały) 

8. Śrubokręt 

9. Płytka do cerowania (nakładka na ząbki 

transportu) 

10. Komplet zapasowych igieł 

11. Prowadnik krawędziowy 
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Dane techniczne maszyny: 

 
 Wymiary maszyny: 39.5 cm x 17 cm x 30 cm 
 Wymiary maszyny w opakowaniu: 46.5 cm x 23.5 cm x 34.5 cm 
 Objętość: 0.03 m3 
  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 instrukcję w języku polskim 

w wersji książkowej. 

 


