
BERNINA Q 16

BERNINA Q 16 
LONGARM-QUILTMACHINE

MEER RUIMTE. MEER CREATIVITEIT.



Heeft u nog geen longarm-machine en heeft u moeite om grote quilts door de opening van uw 
 gewone naaimachine te halen, en doet u dit alleen maar omdat u geen ruimte heeft in uw 
 naaikamer? Dat hoeft niet meer! Wij hebben de perfecte oplossing voor u: de BERNINA Q 16.  
Deze longarm-machine is gemaakt voor quilters die meer ruimte nodig hebben voor het quilten. De 
 machine heeft meer doorgangsruimte dan uw gewone naaimachine, namelijk 420 mm (16,5 inch). 
 Wanneer u wilt werken met grote quilts in een kleine ruimte, is deze extra doorgangsruimte in 
 combinatie met een inklapbare, in hoogte verstelbare tafel, alles wat u wilt en meer!

BERNINA ontwikkelt al meer dan 125 jaar hoogwaardige huishoudnaaimachines voor het realiseren 
van uw creatieve ideeën. Onze jarenlange ervaring gecombineerd met innovatieve technologieën  
en een groot gebruiksgemak komen perfect samen in onze longarm-machines, zoals de Q 16. We 
hebben er alles aan gedaan om het gebruik van de BERNINA longarm-machines zo eenvoudig en 
prettig mogelijk te maken. Zo kunt u volledig van het creatieve proces genieten!

Dat is wat telt!

 · 42 CM RUIMTE VOOR MEER COMFORT

 ·  BEDIENING VANAF DE VOORKANT VOOR GEMAKKELIJK 
QUILTEN UIT DE VRIJE HAND

 · INGEBOUWDE DUBBELE BERNINA STEEKREGULATOR

 · IN HOOGTE VERSTELBARE KLAPTAFEL

BERNINA Q 16
De longarm-quiltmachine die is gemaakt voor de ruimte die u heeft.



“  LAAT JE QUILTER GEEST DE VRIJE LOOP MET DE Q 16!”
AMANDA MURPHY, QUILT- EN PATROONONTWERPSTER 

Amanda Murphy heeft een passie voor het ontwerpen en maken van quilts op haar BERNINA Q 16.  
Hoewel ze een kleine studio heeft, geeft het grote oppervlak van de Q 16 haar creatieve proces een boost  
door het gemak en de gebruiksvriendelijkheid. U zult de snelle 2000 steken per minuut, net als Amanda, 
fantastisch vinden! Ook de drie standen van de BERNINA SteekRegulator werken ontzettend fijn –  
en u hoeft het voetpedaal er niet eens voor in te drukken.



Volledig bedienbaar 
vanaf de voorkant
Het handwiel aan de 
 voorkant zorgt voor  
een gemakkelijke 
 naaldpositionering.

Naaldinrijger
De halfautomatische 
 naaldinrijger zorgt voor 
 gemakkelijk inrijgen. 

BERNINA SteekRegulator
Met behulp van de geïntegreerde BERNINA 
 SteekRegulator (BSR) zult u quilten uit de vrije  
hand snel onder de knie hebben.

Eenvoudige bediening
Alle instellingen worden  
gemaakt via het intuïtieve  
touchscreen, tutorials  
en helpfuncties zijn  
geïntegreerd.

Geïntegreerde spoelwinder
Dankzij de geïntegreerde spoelwinder 
is het eenvoudig om spoelgarens op 
te winden, zelfs tijdens het quilten.

Snelheid
Met nauwkeurige steken en een 
hoge snelheid tijdens het quilten 
uit de vrije hand realiseert u meer 
quiltprojecten dan ooit.

420 mm doorgangsruimte
De doorgangsruimte van 420 mm biedt veel 
comfort en genoeg ruimte om te quilten. De 
perfecte keuze voor thuis- of studiogebruik.

Minimaal oliën
Gemakkelijk oliën  
op één punt.



420 mm doorgangsruimte
De doorgangsruimte van 420 mm biedt veel 
comfort en genoeg ruimte om te quilten. De 
perfecte keuze voor thuis- of studiogebruik.

Stil en comfortabel quilten
Ingebouwde motor met rustige
tandriem-/tandwielconstructie.
Onderhoudsvrij snelkogellager.

Innovatie van BERNINA
Ontworpen en ontwikkeld in Zwitserland.

Ledverlichting
De heldere ledverlichting 
over de lengte van de 
 machine en boven de  
naald geven optimaal  
zicht op de quilt.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE BERNINA Q 16
Alles wat u moet weten over slim quilten.

BERNINA STEEKREGULATOR
De Q 16 is uitgerust met de BERNINA SteekRegulator, die quilten uit de vrije hand gemakkelijker maakt dan ooit tevoren. 
De machine stikt gelijkmatig en consistent, hoe snel of langzaam u ook quilt en hoe simpel of complex het ontwerp ook is. 
De twee sensoren van de BERNINA SteekRegulator – één aan elke kant van het steekgat in de steekplaat – zorgen voor een 
zeer nauwkeurige detectie van de stofbeweging. De sensoren herkennen elke beweging van de stof en reguleren de steken 
tussen 1 en 24 steken per inch (2,54 cm). 

De steekregulator heeft drie verschillende standen: in de eerste stand blijft de naald bewegen, zelfs als u stopt met het 
bewegen van de stof. Dat is vooral handig bij het naaien van hoeken. In de tweede stand stopt de naald wanneer u stopt, 
zodat er aan de achterkant geen knoop ontstaat; dit is heel handig bij het quilten met linialen. De derde stand is een 
 rijgsteek, waarbij u kunt kiezen tussen 1, 2 of 4 steken per inch (2,54 cm). Zo kan de hele quilt zonder spelden worden 
geregen. 

De BERNINA SteekRegulator kan gemakkelijk worden geactiveerd via het touchscreen van de machine. U kunt natuurlijk 
ook de handmatige stand zonder steekregulering gebruiken.

DIGITALE DRAADSPANNINGSCONTROLE
Elektronisch instelbaar en numeriek. Met het exclusieve draadspanningssysteem stelt u de bovendraadspanning 
 gemakkelijk in. De instellingen voor uw favoriete garensoorten kunt u eenvoudig opslaan.

NAAIVOETEN VERWISSELEN ZONDER GEREEDSCHAP
Het was nog nooit zo makkelijk om creatief te zijn - dankzij de BERNINA naaivoeten die zonder gereedschap bevestigd en 
verwijderd kunnen worden. Het verwisselen van de naaivoeten gebeurt in een handomdraai, zodat u de juiste steek voor 
de gewenste techniek en het gewenste design kunt naaien.

NAALDINRIJGER
Geen problemen meer bij het inrijgen van de draad. Laat uw BERNINA Q 16 het voor u doen. Simpel, gemakkelijk, klaar!

COMPATIBEL MET TWEELING EN HUISHOUD NAAIMACHINENAALDEN
Er zijn geen speciale naalden nodig die maar op één machine werken. U kunt gewoon de naalden gebruiken die u 
al  gebruikt op uw gewone naaimachine. Gebruik een tweelingnaald en de tweelingnaald-steekplaat om interessante 
 effecten te creëren. Of experimenteer met draden in twee verschillende kleuren of tinten om 3D-effecten te creëren.

KICKSTART-FUNCTIE VOOR QUILTEN ZONDER VOETPEDAAL
Met de KickStart-functie kunt u quilten in constante naaimodus zonder dat u het voetpedaal voortdurend ingedrukt hoeft  
te houden. 

GEBRUIKERSINTERFACE
BERNINA brengt het beste van de huishoudnaaimachine naar longarm-machines met een eenvoudig te gebruiken 
 kleuren touchscreen. De gebruikersinterface kan precies naar wens worden ingesteld en bevat handige functies, zoals  
vijf  gebruiker s profielen, een stekenteller en ingebouwde tutorials die helpen bij het inrijgen of oliën van de machine, het 
opwinden van spoeltjes en andere bedieningsprocedures.

GEÏNTEGREERDE SPOELWINDER
De geïntegreerde spoelwinder, die ook tijdens het quilten kan worden gebruikt, zorgt ervoor dat u altijd het passende  
garen voor uw project op de spoel heeft. Dit is slechts één van de vele details die deze machine uniek maken.

INRIJGPAD
De aan de voorkant geplaatste garenkloshouders en het voorwaarts gerichte inrijgpad zijn gemakkelijk te bereiken en  
zeer gebruiksvriendelijk.

Kijk voor meer informatie op bernina.com/longarm





KLEINE RUIMTES.

GROTE IDEEËN.
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• Ingeklapt slechts 23 cm breed

•  Gesloten: 91 cm x 23 cm (instelbare hoogte)

• Open: 91 cm x 120 cm (instelbare hoogte)

•  De tafel kan worden ingesteld op drie 
hoogten: 71, 76 en 81 cm

•  De tafel is robuust en kan met gemak de 
 snelheid, het gewicht en de prestaties van de 
Q 16 aan

•  Snel en gemakkelijk in slechts enkele minuten 
op te zetten – geen gereedschap nodig

•  Stof glijdt gemakkelijk over het gladde 
 oppervlak van de tafel

GEEN RUIMTE? GEEN PROBLEEM.  
BERNINA Q 16 klaptafel met instelbare hoogte

Soms zijn uw quilt-dromen groter dan de beschikbare ruimte. De BERNINA Q 16 klaptafel met 
 instelbare hoogte is de perfecte oplossing! De tafel biedt voldoende ruimte voor grote projecten en 
is robuust genoeg om alle prestaties van de Q 16 longarm-machine te ondersteunen. Na gebruik 
bergt u de tafel eenvoudig op! Zoals gezegd: perfect.  



DE EXTRA’S DIE QUILTPROJECTEN MAKKELIJKER,  
SNELLER EN MOOIER MAKEN. 
Optionele accessoires voor de machine 

Kijk op bernina.com voor een volledige lijst van accessoires voor longarm-machines

Compatibel met BERNINA naaivoeten 
voor naaien uit de vrije hand

Naaldpuntlaser en tweelingnaald-steekplaat

•  Borduurvoet # 15
•  Naaivoet voor borduren uit de vrije hand # 24
•  Borduurvoet met druppelvormig gat # 26
•  Quiltvoet # 29
•  Vrije hand-koordvoet # 43
•  Echoquiltvoet # 44C
•  Verstelbare rulervoet # 72
•  Verstelbare meandervoet # 73
•  Verstelbare komvormige glijvoet # 74
•  Rulervoet # 96

Voor de Q 16 zijn er veel accessoires beschikbaar die het quilten vereenvoudigen en waarmee u zelfs 
nog meer designmogelijkheden heeft. De naaldpuntlaser geeft het exacte punt aan waar de naald in 
de stof steekt, wat heel handig is bij gedetailleerde quiltmotieven en bij stitch-in-the-ditch quilten. 

De Q 16 is bovendien uitgerust voor het naaien met een tweelingnaald, wat ideaal is om speciale 
effecten te creëren. Gebruik wanneer u met een tweelingnaald naait ook de bijbehorende tweeling-
naald-steekplaat. Met twee verschillende kleuren garens of multicolor-garen ontstaat een fantastisch 
3D-effect.

Accessoires voor BERNINA 
 naaivoeten

• Echoquilt-clips
• Cup-clip
• Koord-inzetstukken



Simpel. We bieden meer dan 125 jaar aan hoge kwaliteit en innovatieve technologie die 
elke keer weer perfecte steken produceren. BERNINA is een bedrijf dat u als familie beschouwt.  
We bieden  exclusieve functies die het quilten gemakkelijker, sneller, handiger en creatiever laten 
 verlopen. Als u het beste van het beste wilt van de mensen die al jarenlang met  longarm-machines 
werken en hun klanten ondersteunen bij elke stap, dan wilt u een BERNINA!

Wij weten wat quilters willen. Daarom hebben we alle functies ontwikkeld die u bij deze machine 
 verwacht en nog 9 extra functies die uw stoutste verwachtingen overtreffen! Deze innovaties van 
BERNINA maken uw leven als quilter nog aangenamer!

WAAROM BERNINA?



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENSQ 16 Q 16

Q 16

Doorgangsruimte 420 mm (16,5 inch)

Kleurentouchscreen 109 mm (4,3 inch)

Verlichting volledige lengte vrije arm Ja, 50 leds

Grijpersysteem Roterende grijper klasse M

Naaldinrijger Ja

Draadspanning Numeriek/elektronisch instelbaar

Naaivoetlift Elektronisch

Bovendraadsensor Ja

BERNINA SteekRegulator Dubbele steekregulator

Mogelijkheid software update Ja

Maximale naaisnelheid 2.000 steken per minuut

Minimale steeklengte 1,05 mm (24 spi*)

Maximale steeklengte 25,4 mm (1 spi*)

Gebruikersprofielen 5

Onderdraadcontrole Ja

Geïntegreerde spoelwinder Ja

Compatibel met  
huishoud  naaimachinenaalden

Ja

Compatibel met BERNINA naaivoeten 
voor naaien uit de vrije hand

Ja

Standaard naaivoet** Vrije hand-naaivoet # 9

Twee garenkloshouders Ja

Spanningsregelaar spoeldraad Ja

Set quiltgarens Ja

Metalen doos voor accessoires Ja

* Steken per inch **  Groot aantal optionele naaivoeten voor naaien uit de 
vrije hand

OVERZICHT BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN DE Q 16

STANDAARD ACCESSOIRES

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Wijzigingen inzake uitrusting en uitvoering voorbehouden.
Meer informatie is verkrijgbaar bij uw Authorized BERNINA Dealer.

LAAT UW QUILT-DROMEN WERKELIJKHEID WORDEN!
U kent zeker de term “zien is geloven”. Voor een BERNINA longarm-machine geldt dit niet. 
U moet de machine zelf uitproberen en het longarm-quilten zelf beleven. Neem contact op 
met een Authorized BERNINA Dealer en word de longarm-quilter die u altijd al wilde zijn!

Ga naar bernina.com en vind uw dichtstbijzijnde Authorized BERNINA Dealer
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