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Vēlaties vairāk radošuma? Vai meklējiet ātru, samērā robustu un pievilcīgas cenas šujmašīnu, kuru 
ir viegli lietot un kura būtu piemērota plašam audumu klāstam? Tad bernette 05 sērijas šujmašīnu 
modeļi ir tieši piemēroti Jums! Ļaujiet  Jūs iepazīstināt ar b05 CRAFTER un b05 ACADEMY 
modeļiem.



bernette 05 ACADEMY

bernette b05 ACADEMY ir ideālā šujmašīna radošām personībām ar iedvesmu. Piepildīta ar 
plašām funkcijām, 30 ekskluzīviem dūrienu veidiem un ātru motoru, b05 ACADEMY modelis  
ļaus Jums realizēt pārdrošākās idejas. Sarežģītākiem projektiem, kuriem nepieciešams mazāks 
ātrums, to iespējams ierobežot. Komplektā ir iespaidīgs skaits - 12 pēdiņas, viegli pievienojams 
pirkstu aizsargs, kā arī liels virsmu palielinošs galdiņš. Kas zin, kādas idejas Jums radīsies rīt?b05 
ACADEMY vienmēr būs risinājums Jūsu vēlmēm.



bernette 05 CRAFTER
Izturīgā bernette 05 CRAFTER ir šujmašīna patiesi radošām personībām ar plašu 
nepieciešamību spektru. Skaists apģērbs vai stilīgi aksesuāri būs pabeidzami ātri un 
kvalitatīvi. b05 CRAFTER ir patiesi vienkārša lietošanā. Visa vadība ir viegli 
kontrolējama. 30 ekskluzīvi dūrienu veidi, t.sk. super-elastīgais likras un segdūriens ir 
iekļauti.  Dūrienu platums var tikt regulēts līdz 6mm un garums līdz 4mm. Šūšanas darba 
virsma ir spoži apgaismota, pateicoties 2 LED gaismekļiem 2 pozīcijās. Standarta 
komplektā iekļautas 6 nepieciešamākās pēdiņas, lai Jūs variet sākt radīt. 
bernette b05 CRAFTER spēs vienlīdz labi šūt plānu zīdu un biezu džinsa audumu. 



Funkciju salīdzinājums b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Pamata funkcijas

Mašīnas tips Šujmašīna Šujmašīna

Kuģīša sistēma Horizontālā Horizontālā

Attālums pa labi no adatas 165 mm 165 mm

Pēdiņas piespiešanas spēka regulēšana

Augšējā diega nostiepuma regulēšana

Manuālais diega nogriezējs

Pusautomātiskais diega ievērējs

Apgaismojums 2 LED 2 LED

Šūšana

Maskimālais ātrums (dūr./min.) 1100 1100

Regulējams šūšanas ātrums –

Maksimālais vīles platums 6 mm 6 mm

Maksimālais dūriena garums 4 mm 4 mm

Vīles platums manuāli regulējams

Dūriena garums manuāli regulējams

Kopējais dūrienu skaits 30 30

Super-elastīgais/Likras dūriens

Segdūriens

Automātiskais pogcaurums

Manuāli regulējama adatas pozīcija

Nolaižami transportiera zobiņi

Standarta piederumi

Kopējais pēdiņu skaits 12 6

Zigzag pēdiņa

Zigzag pēdiņa ar slidenu zolīti opcija

Pogcaurumu pēdiņa

Rāvējslēdzēja pēdiņa

Slēptā rāvējslēdzēja pēdiņa

Overloka pēdiņa

Slēptā dūriena pēdiņa

Lāpīšanas/Izšūšanas pēdiņa opcija

Pogu piešūšanas pēdiņa opcija

Svirslēdža pēdiņa opcija

Atvērtā izšūšanas pēdiņa opcija

Apkantējuma pēdiņa opcija

Biezumu kompensējošā ierīce

Pieliekamais galdiņš opcija

Pirkstu aizsargs opcija

BERNINA adatu komplekts



Regulējama adatas pozīcija

Nolaižami transportiera zobiņi 
lāpīšanai un brīvas kustības 
mašīnizšūšanai

Integrēts piederumu nodalījums 
ļauj uzturēt kārtību

Diega ievēršanas palīgierīce 
atvieglo diega ievēršanu adatā

Integrēts diega nogriezējs

Instrukcija džinsa mugursomas šūšanai
Šis otrreizēji izmantojamais džinsa mugursomas projekts ir 
vienkāršs un ātri veicams. Jums nepieciešams vien vecs džinsu pāris, 
lai redzētu, ko ar to var paveikt. Šūšanas instrukcijas pieeejamas:

www.bernette.com/jeans-backpack

optimāli kvalitatīvas vīles, pateicoties 
augšējā diega nostiepuma 
regulēšanai un pēdiņas piespiešanas 
spēka regulēšanai



30 ekskluzīvu dūrienu izvēle

Ātrums līdz 1100 dūr./min. 

2 spoži LED gaismekļi nodrošina 
vienmērīgi darba virsmas gaismu

Prakstiska un vienkārša kuģīša 
sistēma ātrai darba uzsākšanai

Instrukcija krakla blūzes šūšanai
Jums nepieciešama jauna blūze vai krekls? Kaut kas trendīgs, kas nebūtu nevienam 
citam? Izstrādājums, kuru var ātri un vienkārši uzšūt? Šūšanas instrukcijas, ieskaitot 
piegrieztni šai lieliskajai blūzei un kreklam ar ziedu apdruku ir pieejamas šeit:

www.bernette.com/shirt-blouse 

Regulējams maksimālais 
dūriena garums līdz 4mm

Regulējams maksimālais 
vīles platums līdz 6mm
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bernette ir BERNINA Textile Group preču zīme.




