
bernette 38

bernette 38 – sērijas TOP modelis. Viss nepieciešamais 
kreatīvai šūšanai vienā šujmašīnā: 394 dažādi dūrieni, ieskaitot 
67 dekoratīvos dūrienus, 3 alfabētus (iesk. Kirilica), 8 veidus 
automātiskajiem pogcaurumiem, cita starpā arī tādas noderīgas 
funkcijas kā trikotāžas vīles elastīgiem un staipīgiem audumiem. 
Maksimālas vīles platums 7mm. Papildus tādām noderīgām 
funkcijām kā ātruma regulēšana, Start/Stop funkcija šūšanai bez 
pedāļa un adatas pozicionēšanai apstrājoties augšā/apakšā,  
bernette 38 komplektā ir diega ievēršanas palīgierīce, kā arī 
diega nogriešanas iespēja automātiski/manuāli un darba virsmu 
lieliski apgaismojošs LED diožu apgaismojums. Standarta 
komplektā ietilpst 8 dažādas pēdiņas, darba virsmu palielinošs 
plastmasas pieliekams galdiņš un plastmasas šujmašīnas 
pārvalks/aizsargs.

Dūrienu veidi

Lineāls uz korpusa

Adatas apstādināšana augšā/apakšā

Spožs LED apgaismojums

Dūrienu tabula un īsa 
lietošanas pamācība

Dubultās adatas drošības funkcija

Šūšanas ātruma regulators

Horizontālais kuģītis ar 
vīles platumu 7мм 

bernette 37

bernette 37 – pirmā no divām bernette sērijas 
kompjuterizētajām šujmašīnām. Šis modelis sniedz plašu 
noderīgu funkciju klāstu, kā arī garantē perfektu šūšanas 
kvalitāti: 50 veidu dūrieni ar maksimālo vīles platumu 7mm, 
ieskaitot dekoratīvos dūrienus, trikotāžas vīles, kā arī 
automātiskos pogcaurumus. Ar Start/Stop funkciju var šūt bez 
pedāļa. Funkcija adatas apstādināšana augšā/apakšā palīdz 
šūšanas procesā, īpaši šujot stūrus. Šūšanas ātrums ir 
regulējams pēc nepieciešamības, t.sk. šūšanas laikā. LED 
gaismas diodes lieliski izgaismo darba virsmu. 
Standarta komplektā ietilpst 5 dažādas pēdiņas. 

Nodalījums piederumumiem

START/STOP šūšanai bez 
pedāļa

Nostiprināšanas funkcija 

Tiešā dūrienu izvēleAutomātiskā diegu nogriešana

Dūrienu veidiVēlaties attīstīt savu radošo garu un šūt savus personīgos 
izstrādājumu projektus?Vai varbūt pārtaisīt un dekorēt jau 
esošus izstrādājumus? Tādā gadījumā Jums ideāli 
piemērotas ir divas no bernette jaunajām šujmašīnām ar 
stilīgu divkrāsainu Šveices dizainu. Šujmašīnas ir viegli 
saprotamas lietošanā, tām ir lieliska šūšanas kvalitāte, liels 
skaits noderīgu funkciju, tās paredzētas ilgam kalpošanas 
laikam un pieejamas par ļoti pieejamu cenu.
Gūstiet baudu no radošām izpausmēm, kas ievītas augstas 
kvalitātes izstrādājumā.

Diega ievērējs

LCD displejs
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Dūrienu veidi

bernette 33

Dūrienu veidi

Iepazīstiet jaunos 
bernette modeļus

Swiss Design
Funkcijas b38 b37 b35 b33

Tips Kompjuterizēta Kompjuterizēta Mehāniska Mehāniska

Uzstādījumi LCD displejs LCD displejs 3 regulatori 2 regulatori

Kuģīša sistēma horizontālais horizontālais CB CB

Attālums pa labi no adatas 170 мм 170 мм 170 мм 170 мм

Max šūšanas ātrums dūr./min. 820 dūr./min 700 dūr./min 860 dūr./min 860 dūr./min

Augšējā diega nostiepuma 
manuālā regulēšana

Pēdiņas piespiešanas 
spēka regulēšana

– – –

Diega nogriešanas asmeņi

Automātiskā diega nogriešana – – –

START/STOP taustiņš – –

Apgaismojums LED LED LED LED

Diega ievērējs

Adatas apstādināšana 
augšā/apakšā

– –

Šūšana ar dubulto adatu

Šūšanas ātruma regulators – –

2-pakāpju pēdiņas pacelšana

Elektriskais pedālis

Kopējais dūrienu skaits 394 50 23 15

Pogcaurumu, t.sk. actiņas 8 (1 soļa) 5 (1 soļa) 1 (1 soļa) 1 (4 -etapos)
Darba dūrieni, iesk. 
trikotāžas

20 17 14 14

Lāpīšana 2 2 – –

Dekoratīvie dūrieni 67 19 8 –

Kvilta dūrieni 25 7 – –

Alfabēti 3 (iesk. 
Kirilicu

– – –

Maksimālais vīles platums 7 мм 7 мм 5 мм 5 мм

Maksimālais dūriena garums 5 мм 5 мм 4 мм 4 мм

Transportiera zobiņu atslēgšana

Atmiņa – – –

Automātiskā spolītes 
uztīšana

Automātiskā 
nostiprināšanas funkcija

– –

Standarta piederumi

Pēdiņas komplektā 8 5 7 5

Galdiņš virsmas palielināšanai Nopērkams – –

Mīkstais pārvalks Plastmasas Mīksts – –
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Sašujiet savu pirmo patstāvīgo darbu jau tūlīt pat - uzšujiet 
praktisku pārvalku Jūsu jaunajai šujmašīnai bernette. 
Šis pārvalks aizsargās Jūsu bernette no putekļiem, kad to 
nelietojiet, kā arī piešķirs tai skaistu un stilīgu izskatu.
Sāksim: izvēlieties Jums tīkamo audumu, piegrieziet to un 
sašujiet gatavu izstrādājumu! Pamācības, kā veikt šo 
vienkāršo projektu Jūs atradīsiet saitē

bernette 33 – ir vienkāršākā no diviem mehāniskajiem 
bernette modeļiem. Šis ir bāzes modelis, kas vislabāk piemērots 
iesācējiem bez šūšanas pieredzes. Uzstādījumi tiek izvēlēti ar 
2 regulatoriem uz priekšējā paneļa. Šujmašīna veic 15 dūrienu veidus 
ar maksimālo vīles platumu 5mm. Diega ievēršanas palīgierīce un 
diega nogriezējs atvieglo darbu. Standarta komplektā ietilpst 
5 dažādas pēdiņas, kā arī viss nepieciešamais šūšanas sākšanai.

bernette 35 – ir mehāniska šujmašīna bez elektroniskas vadības. 
Šujmašīna veic 23 dūrienu veidus, ieskaitot dekoratīvos un 
automātisko 1 soļa pogcaurumu ar maksimālo vīles platumu 5mm. 
Visus uzstādījumus kā diega nostiepums, vīles platums, dūriena 
garums un dūriena izvēle var vienkārši mainīt ar 3 šujmašīnas 
priekšpusē esošiem regulatoriem. Diega ievēršanas palīgierīce un 
diega nogriezējs atvieglo darbu. Standarta komplektā ietilpst 
7 dažādas pēdiņas, kā arī viss nepieciešamais šūšanas sākšanai.




