
naaimachine

Ultiem naaicomfort voor 
perfecte naairesultaten

Top-of-the-line 



Optionele accessoire: aanschuiftafel voor nog meer ruimte om te naaien.

Op het touchscreen kunt u 
eenvoudig navigeren door 
de verschillende menu’s. 
Veeg en scroll, gebruik alle 
multi-touch bewegingen, 
net als op uw smartphone 
of tablet. 
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Laat u leiden 
Gebruik de handige JoyOS ADVISOR™ functie. 
Het perfecte digitale hulpmiddel; met interactieve 
leerprogramma’s, instructies voor naaitechnieken, 
snelle hulp en een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

DE UITGEBREIDE HELP-FUNCTIE VAN DE 
JoyOS Advisor™ FUNCTIE IS UNIEK:

• Bekijk leerprogramma’s, naaiprojecten, stap-voor- 
stap instructies en naaitechnieken.

• Kies uw stoftype en maak een keuze uit het grote
aantal mogelijke naaitechnieken; van eenvoudig tot
uitdagend.

• De JoyOS ADVISOR™ functie stelt de beste
steek, steekbreedte/-lengte, draadspanning en
persvoetdruk voor u in - helemaal automatisch.

• Raadpleeg de animaties en illustraties met
professionele tips die op het touchscreen te zien
zijn.

• Leer hoe u verschillende technieken moet naaien,
zoals ritsen, kragen, zomen en meer.

• Naast alle bestaande kwaliteitssteken vindt u
exclusieve steektechnieken in de EPIC™|980Q
naaimachine. Gebruik de stap-voor-stap animaties
en bekijk hoe u de themasteken, versiersteken en
dimensionale steken kunt gebruiken.

• Met de snelle hulp-functie kunt u met een simpele
druk op iedere gewenste steek, ieder pictogram
of iedere functie in de machine, de naam en
beschrijving ervan zien.

• Open de digitale gebruiksaanwijzing direct op
het scherm van de machine. Alles wat u voor
de bediening van de machine moet weten, is
eenvoudig bereikbaar.

NIET ALLE LEDVERLICHTING 
IS HETZELFDE 

De EPIC™|980Q naaimachine heeft een revolutionair 
nieuw verlichtingssysteem dat is ontwikkeld door 
verlichtingsexperts. Het werkgebied heeft een aantal 
krachtige LED’s die voor een unieke, heldere naai-
ervaring zorgen en vrijwel alle schaduwen en blinde 
vlekken opheffen. De verlichting zorgt ervoor dat 
het volledige werkgebied uitstekend wordt verlicht. 
Stofkleuren veranderen niet. Door dit alles kunt u 
met grote nauwkeurigheid naaien. 

SLANK DESIGN 

De EPIC™|980Q naaimachine heeft 
een opvallend extra groot en zeer 
robuust werkoppervlak. De naaikop 
is zo ontworpen, dat u een optimaal 
zicht op uw naaiproject heeft. Het 
ultra-lichte en solide alumimium frame 
maakt de EPIC™|980Q naaimachine 
tot een van de lichtste naaimachines 
uit haar klasse.

SNEL INGEREGEN

Met de ingebouwde, volledig 
automatische draadinsteker wordt 
uw naald met één druk op een toets 
ingeregen en bent u klaar om te 
naaien. 

CAPACITIEF TOUCHSCREEN EN 
TABLET-ACHTIGE BEDIENING

Veeg en scroll, gebruik multi-touch bewegingen 
zoals u dat gewend bent van een smartphone 
of tablet. Het royale, capacitieve multi-touch 
kleurendisplay, met een weergavehoek van 180° 
en een hoge resolutie (1280 x 800), heeft een 
innovatieve gebruikersointerface en zorgt voor een 
optimale, intuïtieve bediening. Door hobby-naaisters 
voor hobby-naaisters ontwikkeld.  

Topmodel van HUSQVARNA 
VIKING® door naaisters voor 
naaisters gemaakt. 

De HUSQVARNA VIKING® 
EPIC™|980Q naaimachine is 
een van de meest innovatieve 
naaimachines met een absoluut 
intuïtieve bediening. 

De EPIC™|980Q naaimachine 
zet uw ideeën spelenderwijs 
om in werkelijkheid en opent 
volledig nieuwe perspectieven. 

Voor een 
ultieme 
naai-ervaring.
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31,0CM

14,0CM

VOLAUTOMATISCHE 
DRAADINSTEKER
Met één druk op een toets wordt 
uw naald ingeregen en bent u 
klaar om te naaien. Dat is ultiem 
naaicomfort.

Uw ideeën perfect omgezet... Ongeloofl ijke mogelijkheden

INFORMATIE ONDER UW 
VINGERTOP
Met de vele geïllustreerde stap-voor-stap 
leerprogramma’s van de JoyOS ADVISOR™ 
functie, beschikt u als het ware over een 
ingebouwde naaicursus. Dankzij duidelijke 
instructies bereiken zowel beginnende als 
ervaren naaisters professionele resultaten, 
eenvoudiger dan ooit tevoren.

LOEPZUIVERE 
STEKENKWALITEIT
Het intelligente deLuxe™ Stitch System 
garandeert een absoluut nauwkeurige 
draaddoorvoer. Ook luxe metallic 
garens worden perfect verwerkt. De 
sensor meet de stofdikte en reguleert 
vervolgens de garenhoeveelheid. 

GROTE KEUZE UIT STEKEN
De EPIC™|980Q naaimachine heeft 
meer dan 550 steken, waaronder de 
door HUSQVARNA VIKING® gepaten-
teerde dimensionale steken zoals 
bijvoorbeeld de pailletsteek. 

INDIVIDUELE IDEEËN 
EENVOUDIG OMGEZET 
Interactief kleuren-touchscreen van 
10,1” (217 x 136 mm) in hoge resolutie 
die u net als een smartphone of tablet 
kunt bedienen. Veeg, scroll, zoom in en 
uit. Niet alleen handig, maar ook heel 
leuk!

BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE

Download de JoyOS ADVISOR™ app 
op uw smartphone of tablet. Via uw 
gratis mySewnet™ gebruikersaccount 
ontvangt u automatische updates 
en mobiele toegang tot uw project-
bestanden. 

GOED UITGELICHT
Door de aangename, heldere en gelijk-
matige LED-verlichting behaalt u de beste 
naairesultaten - op ieder tijdstip van de 
dag. 

PERFECT STOFTRANSPORT
De exclusieve SENSOR SYSTEM™ 
technologie registreert automatisch en 
doorlopend de dikte van de stof terwijl 
u naait en past zich aan en zorgt zo voor 
een perfect gelijkmatig transport.

HANDIG INRIJGEN
Gebruik verschillende maten garen-
klossen. Dankzij de uitschuifbare 
draadgeleider wordt de draad altijd 
perfect doorgevoerd.  

EXTRA GROTE SPOEL
Voor langer naaiplezier zonder 
onderbrekingen. U kunt ook 
spoelen tijdens het naaien. 



Woonaccessoires, 
mode of quilts - ontwerp 
unieke creaties.

Gepatenteerde pailletsteken 
voor een glamoureuze look.
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• JoyOS ADVISOR™ functie met nieuwe software, 
waaronder 59 animaties en geïllustreerde stap-
voor-stap leerprogramma’s. 

• De grote werkruimte biedt veel plaats aan uw 
project (310 x 140 mm).

• Veel ruimte onder de naaikop, 76,2 mm. 

• Ontdek exclusieve en gepatenteerde naai-
technieken. 

• mySewnet™ cloud – automatische synchronisatie 
en software-updates via wifi . 

• Download de gratis JoyOS ADVISOR™ app op uw 
smartphone of tablet en volg instructies terwijl u met 
uw EPIC™|980Q naaimachine naait.  

• Het LED-verlichtingssysteem zorgt voor een 
gelijkmatig verlicht werkgebied zonder hinderlijke 
schaduwen. 

• De exclusieve SENSOR SYSTEM™ technologie stelt 
zich automatisch en doorlopend in op de dikte van 
de stof en zorgt zo voor een gelijkmatig stoftransport. 

• Het intelligente deLuxe™ Stitch System zorgt voor 
een exacte draaddoorvoer, welke stof- of garensoort 
u ook gebruikt.  

• Ongeloofl ijke doorstikkracht. Werk met dikke stoffen 
of meerdere lagen. 

• Het aluminium frame is licht, robuust en vermindert 
trillingen.  

• Gebruik grote garenklossen zonder dat er een extra 
accessoire nodig is. 

• Alle benodigde naaifuncties zijn met één druk 
op een toets te bedienen: start/stop-toets om te 
naaien zonder voetpedaal, naaldstop boven/onder, 
volautomatische boven- en onderdraadafsnijder, 
achteruitnaaien, naaisnelheid en meer. 

• 5 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters.

• De meegeleverde eenstaps sensor-knoopsgatvoet 
naait automatisch perfect uitgebalanceerde knoops-
gaten. 

• Pas de steekinstelling voor verschillende stoffen aan 
met de balans-functie voor een perfect naairesultaat. 

• Rechtstiksteekplaat en -sensor voor het voorkomen 
van schade aan de naald.

• 2 instellingen voor naaien uit de vrije hand; verend 
en zwevend - kies de instelling die u het handigst 
vindt.

• Maar liefst 29 naaldposities staan tot uw beschikking. 
Perfect voor het doorstikken op het uiterste randje 
of het inzetten van een rits.  

• Twee USB-poorten. 

• Met rubber beklede handgreep voor een stevige grip.

• Hoes voor stofvrij opbergen. 

Lees meer op 
www.husqvarnaviking.com.

Geweldige prestaties onder handbereik 

PERFECT UITGEBALANCEERDE KNOOPSGATEN
De EPIC™|980Q naaimachine naait beide zijden van het 
knoopsgat in één richting en zorgt zo voor perfect uit-
gebalanceerde knoopsgaten. Voor ieder project het juiste 
knoopsgat. U heeft de keuze uit maar liefst 11 verschillende 
knoopsgatsoorten.

PERFECT STOFTRANSPORT
De verwisselbare boventransportvoet zorgt voor een 
gelijkmatig en exact stoftransport van zowel boven als 
onder. Perfect voor bijvoorbeeld het naaien van stof en 
tussenvulling of stof met patronen die op elkaar moeten 
aansluiten - niets kan meer verschuiven.  

VEEL RUIMTE OM TE ORGANISEREN
Bewaar alle bijgeleverde accessoires in de handige accessoire-
doos. In de speciale vakjes kunt u uw naaivoeten op alfabetische 
volgorde bewaren, er is een ruimte voor de sensor-knoopsgatvoet 
en een speciale ruimte voor de tweede steekplaat, pakjes 
naalden, extra gereedschappen en meer.



Probeer de EPIC™|980Q naaimachine uit bij uw 
HUSQVARNA VIKING® dealer. 

VOOR ULTIEM NAAIPLEZIER

Ontdek de intuïtieve, geavanceerde functies van de 

EPIC™|980Q naaimachine. Naai met dit topmodel en 

beleef ultiem naaiplezier aan de vanzelfsprekende 

bediening. Met de EPIC™|980Q naaimachine kunt u 

uw ideeën eenvoudig en spelenderwijs realiseren. 

De nieuwe functies en steken zullen u telkens weer 

op nieuwe ideeën brengen. Probeer eens iets totaal 

nieuws uit, wees dapper. Beleef hoe uw creaties in 

iets bijzonders veranderen. Alle creaties zijn anders, 

allemaal zijn ze uniek.   
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Ontwikkeld in Zweden - gemaakt voor naaisters, door naaisters.

NEUWE FUNCTIES*:
• 10,1” tablet-achtig scherm 
• Volautomatische draadinsteker 
• 30% grotere spoel 
• Handiger inrijgen door een nieuwe uitschuifbare 

draadgeleider 
• Betere stabiliteit en minder trillingen 
• Gebruik grote garenklossen voor langer naaiplezier
• Nieuwe inrijgroute voor opspoelen 
• Nieuwe processor met veel snellere reactietijd 
• Uitstekende naaikwaliteit en prestaties 
• Decoratieve verlichting aan de zijkant 
• Twee achteruitnaaitoetsen 
• Rubberen gedeelte op de handgreep voor comfortabel 

transport
• Beschermhoes 
• Geleiderlijnen op het spoeldeksel, in inches en centimeters 
• Het spoeldeksel is in de steekplaat ingebouwd 
• Inclusief verwisselbare boventransportvoet 
• 13 opbergvakjes voor naaivoeten
• Handige opbergplek voor rechtstiksteekplaat 
• Opnieuw ontworpen grafi sche gebruikersinterface 
• Twee USB-poorten 
• Perfect stekenpakket, inclusief gepatenteerde 

naaitechnieken zoals pailletsteken, applicatiesteken en 
dimensionale steken.  

De beste functies komen samen in de 
EPIC™|980Q naaimachine: 
• Extreme doorstikkracht
• Groot aantal optionele accessoires

• JoyOS ADVISOR™ functie met geanimeerde en geïllustreerde 
stap-voor-stap instructies 

• mySewnet™ cloud – automatische synchronisatie en 
software-updates via wifi  

• Precieze naairesultaten dankzij een nieuwe uitschuifbare 
draadgeleider en een nog beter deLuxe™ Stitch System 

• De exclusieve SENSOR SYSTEM™ technologie stelt zich 
automatisch en doorlopend in op de dikte van de stof en 
zorgt zo voor een perfect gelijkmatig stoftransport 

• Uniek stekenpakket waaronder dimensionale steken, 
pailletsteken en veel meer 

• Extra grote spoel voor langer naaiplezier zonder 
onderbrekingen. Spoelen tijdens het naaien is mogelijk. 

Meer informatie over de EPIC™|980Q naaimachine 

vindt u op husqvarnaviking.com 

* In vergelijking met het voorgaande model, 

de HUSQVARNA VIKING® Sapphire™ 965Q


