
Symaskin

Sömnadsglädje genom 
sömmarna

Vi presenterar
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Ett vinnande koncept med 
vägledning och frihet
Utnyttja den praktiska JoyOS Advisor™-funktionen, vår interaktiva 
specialresurs som omfattar interaktiva tutorials, sömnadstekniker, 
snabbhjälp och hela användarhandboken.

ANVÄND DEN UTÖKADE VÄGLEDNINGEN I  
JoyOS ADVISOR™-FUNKTIONEN FÖR ATT:

• Välja tyg för ett brett urval av lämpliga sömnadstekniker.

• Välja inställningar, allt från grundläggande till avancerade 
sömnadsinställningar.

• Låta maskinen omedelbart ställa in bästa söm, stygnbredd/
stygnlängd, trådspänning eller trådmatning för det tyg du har 
valt.

• Automatiskt reglera pressarfotstrycket för den teknik du har 
valt.

• Visa animationer och illustrationer som ger dig expertråd 
direkt på skärmen.

• Lära dig att sy olika tekniker såsom blixtlås, kragar, fållar och 
mycket mer.

• Få tillgång till unika HUSQVARNA VIKING®-

sömnadstekniker, tillsammans med steg för steg-instruktioner, 
illustrationer och animationer.

• Med vår snabbhjälpsfunktion kan du trycka på en söm, ikon 
eller funktion för att se dess namn eller en beskrivning.

• Öppna användarhandboken direkt på skärmen för att ta reda 
på allt du behöver veta om din maskin. 

Allt detta visas på en snygg surfplatteliknande upplyst skärm 
– ett gränssnitt med flera pekfunktioner, som att använda en 
smarttelefon eller surfplatta.

Den senaste och största digitala 
symaskinen i sin klass är här! 

HUSQVARNA VIKING® 
EPIC™|980Q är vår mest 
avancerade och mångsidiga, 
datoriserade symaskin någonsin. 

Made for Sewers, by SewersTM så 
att din fantasi kan få fria tyglar. 

Välkommen till en intuitiv och interaktiv 
sömnadsupplevelse



Förlängningsbord (tillval) visas.
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ALLA LED-SYSTEM SER INTE LIKADANA UT 

EPIC™|980Q har ny revolutionerande belysning som 
utvecklats av optronikexperter. Arbetsytan har ett flertal 
starka LED-lampor som är monterade i belysningsmodulen, 
för en helt unik, ljusstark sömnadsupplevelse som eliminerar 
skuggor och blinda fläckar. Denna belysning, i kombination 
med ljusledaroptik, ger enastående jämn belysning över hela 
arbetsytan så att man ser tygets och sömmarnas verkliga färger. 
Med denna skärpa kan du uppnå allt du drömmer om.

ELEGANT OCH STILREN

EPIC™|980Q ger en enastående kombination av stor 
sömnadsyta och hållbarhet. Den kan stoltsera med den mest 
generösa arbetsytan på marknaden och har optimerats med 
ett syhuvud vars form ger bättre översikt när du syr. Denna 
stora plattform kompletteras av en lätt aluminiumstomme i 

ett stycke, vilket gör EPIC™|980Q till den lättaste maskinen 
i sin klass men med störst arbetsyta. Hållbar, tystgående 

och oerhört stabil – maskinen står still så att du kan skapa 
historia.

PROBLEMFRI TRÄDNING – VARJE GÅNG

Med en knapptryckning är din nål trädd och klar att sy med, 
tack vare den inbyggda helautomatiska nålträdaren.

EN DRÖM FÖR DINA FINGRAR

En generös, interaktiv LCD-multipekskärm i färg på 10,1 tum 
(217x136 mm) med 180° visningsvinkel och hög upplösning 
(1280x800 pixlar), vilket ger dig en lättnavigerad, intuitiv 
upplevelse när du sveper, nyper ihop och zoomar.

Välkommen till en intuitiv och interaktiv 
sömnadsupplevelse
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12,2 TUM (310 MM)

DEN BÄSTA HELAUTOMATISKA 
NÅLTRÄDAREN
Med en knapptryckning är din nål trädd och 
klar att sy med. Ett nytt sätt som tar dig från 
”idé till färdigt projekt” på nolltid.

Från fantasi till resultat …

OMEDELBAR OCH INTERAKTIV 
VÄGLEDNING
JoyOS Advisor™-funktionen är din källa till 
illustrationer och tutorials, projektvägledning 
och sömnadstekniker för blixtlås, kragar, fållar 
och mycket mer. Hela användarhandboken finns 
endast ett knapptryck bort. 

GOTT OM UTRYMME DÄR DU  
KAN GLÄNSA
En 310 x 140 mm stor arbetsyta som är 
upplyst av revolutionerande LED-teknik och 
ljusledaroptik. 

ENKEL, AUTOMATISK  
ANPASSNING TILL ALLA TYGER
Vår Exclusive Sensor SystemTM-teknik känner 
automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken 
medan du syr och anpassar sig efter den för 
perfekt matning.

STÖRRE SPOLE, SPARA TID 
Med större spolar kan du sy längre innan det 
är dags att byta spolen. En separat motor 
för undertrådsspolning sitter på sidan av 
maskinen – en verklig tidsbesparing som 
spolar undertråden samtidigt som du syr. 
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12,2 TUM (310 MM)

5,5 TUM 
(140 MM)

Se mer och sy mycket mer

SÖMNADSKONSTEN
Sy vackra sömmar med olika typer av trådar tack 
vare deLuxe™ Stitch System som väljer bästa 
trådmatning eller trådspänning för specifika 
tekniker och tillbehör. 

PERFEKTA SÖMMAR
Över 550 sömmar, däribland nytto-, dekor-, 
quilt- och sekelskiftessömmar samt våra 
unika och patenterade sömnadstekniker som 
applikations-, pop-up- och paljettsömmar.

INTUITIV UPPLEVELSE
Den interaktiva färgpekskärmen på 10,1 tum 
ger dig ett lättnavigerat användargränssnitt för 
en optimal intuitiv upplevelse. Dess interaktiva 
teknik gör det möjligt att svepa, nypa ihop och 
zooma – precis som på en smarttelefon och 
surfplatta. 

ALLTID UPPKOPPLAD

Ladda ner appen JoyOS Advisor™ till 
din telefon eller surfplatta så ger ditt 
kostnadsfria mySewnet™-molnkonto dig 
automatiska uppdateringar och smidig 
mobilåtkomst till projektfiler via WiFi, 
oavsett var du befinner dig. 

PRAKTISKA TRÅDVÄGAR
Nya trådvägar med teleskopiska 
trådledare gör att du kan använda alla dina 
favorittrådar, även om det är stora spolar. 
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Njut av arbetet och uppnå fantastiska 
resultat

BALANSERADE KNAPPHÅL
Båda sidorna av knapphålet sys automatiskt i samma riktning. På så sätt blir 
knapphålen jämna och balanserade. Välj bland 11 typer av knapphål för perfekt 
balanserade knapphål varje gång.

PERFEKT, JÄMN TYGMATNING
Övermataren med utbytbara pressarfötter som medföljer är utformad så att flera 

lager tyg och/eller vadd matas jämnt – oavsett vilken typ av tyg du använder. 
Perfekt för quiltning och tyger som kräver noggrann mönsterpassning. 

ORDNING OCH REDA 
Förvara alla medföljande tillbehör i den praktiska tillbehörslådan. I specialfacken 
kan du förvara dina pressarfötter i bokstavsordning. Det finns dessutom ett fack 
för den automatiska knapphålsmätaren och en specifik plats för en extra stygnplåt, 
nålpaket, extra verktyg m.m.
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• JoyOS Advisor™-funktionen med nya programfunktioner, 
däribland 59 animerade och illustrerade steg för steg-
tutorials och mycket mer.

• Största arbetsområdeshöjd, över 140 mm

• Största arbetsområdesbredd, över 310 mm

• Störst höjd under syhuvudet, 77 mm

• Utforska unika och patenterade sömnadstekniker som 
applikations-, paljett- och pop-up-sömmar

• mySewnet™-moln – Automatisk synkronisering och 
programvaruuppdateringar via WiFi

• JoyOS Advisor™-app för smart övervakning och planering 
via mobilen

• LED-belysningsmodul som ger en jämnt fördelad 
belysning för att undvika skuggor på arbetsytan

• Exclusive Sensor System™-teknik, en sömnads- och 
quiltentusiasts dröm – maskinen känner kontinuerligt 
av tygtjockleken och anpassar sig efter den för perfekt 
matning när du syr

• deLuxe™ Stitch System levererar automatisk trådmatning/
trådspänning

• Sy genom kraftiga tyger eller flera tyglager utan problem 
– maximalt pulserande nåltryck på 150 Nw för utmärkta 
resultat vid sömnad genom kraftiga/tätvävda tyger eller 
flera tyglager

• Aluminiumstomme i ett stycke för en lätt, robust och 
tystgående maskin med lägre vibrationsnivå

• Möjlighet att använda stora trådrullar utan extra tillbehör.

• Alla nödvändiga funktioner med ett enkelt knapptryck: 
Start/stopp-knapp för att sy utan att använda fotpedalen, 
ange om nålen alltid ska stanna uppe eller nere, 
automatiskt trådklipp, backmatning, hastighet och mycket 
mer

• 5 sömnadsalfabet med både gemener och versaler som är 
enkla att programmera

• Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekt 
balanserade knapphål

• Balansinställningar så att du enkelt kan ändra dem när 
specialtyg eller specialtråd används

• Stygnplåt för raksöm med sensor som förhindrar att nålen 
skadas

• Två lägen för frihandssömnad, fjädrande och svävande – 
Välj det som passar dig bäst

• Placera sömmarna precis där du vill ha dem – använd 
funktionen stygnpositionering och sy raksöm i 29 olika 
nålpositioner

• Två USB-portar

• Gummiklätt handtag för ett säkert grepp

• Mjuk huv för dammfri förvaring

• Mer information hittar du på husqvarnaviking.com

Kompletta, praktiska funktioner nära till hands



Upplev symaskinen EPIC™|980Q hos din närmaste  
HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare.

SÖMNADSGLÄDJE GENOM SÖMMARNA

Med EPICTM|980Q, får du intuitiva, förstklassiga 

funktioner som hjälper dig att gå från ”idé till färdigt 

projekt” snabbare än någonsin. Den lättaste och största 

datoriserade symaskinen som finns på marknaden. En 

stilren och integrerad symaskin med samma funktioner som 

våra tidigare modeller, men som tar din sömnadsupplevelse 

till en helt ny nivå. Utöka dina kreativa möjligheter och 

förverkliga alla dina idéer – med vilket tyg som helst.
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Fullständig information om funktioner finns på husqvarnaviking.
com

* Jämfört med HUSQVARNA VIKING® Sapphire™ 965Q
**Bäst i klassen och ”unika” funktioner i jämförelse med andra symaskiner i toppklass, 
däribland PFAFF performance 5.2, Brother Dream Weaver VQ 3000, Janome Horizon 
Memory Craft 9400, Babylock Crescendo och Bernina 740. 

471048301 •VIKING, EPIC, JOYOS ADVISOR, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, DELUXE, MYSEWNET och MADE FOR SEWERS, BY SEWERS är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC.  
HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Med ensamrätt.

Utformad och konstruerad i Sverige – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.

NYA FUNKTIONER*, DÄRIBLAND:
• 10,1 tums surfplatteliknande skärm
• Automatisk nålträdare
• 30 % större spole
• Förbättrad spolning med en ny teleskopisk trådstyrning
• Ökad stabilitet och lägre vibrationsnivå
• Möjlighet att använda stora trådrullar utan extra tillbehör
• Ny trådväg för undertrådsspolning
• Ny processor med mycket snabbare svarstid
• Förbättrad sömnadskvalitet och prestanda
• Dekorativa lampor på sidan
• Lampa som lyser upp trådlocket dekorativt när det är stängt
• Två backmatningsknappar.
• Gummiklätt handtag
• Mjuk huv
• Guidelinjer på spolluckan både i tum och centimeter
• Spolluckan sätts fast i stygnplåten
• Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer
• 13 förvaringsfack för pressarfötter, sorterade i bokstavsordning
• Särskild förvaring för stygnplåt för raksöm
• Omdesignat grafiskt användargränssnitt
• Två USB-portar
• Fler sömmar, inklusive unika sömnadstekniker som paljettsömmar, pop-

up-sömmar och mycket mer

BÄST I KLASSEN-FUNKTIONER**, DÄRIBLAND:
• Största arbetsområdesbredd, över 310 mm
• Största arbetsområdeshöjd, över 140 mm
• Störst höjd under syhuvudet, 77 mm
• Ljusaste och mest jämnt fördelade belysning för att undvika skuggor på 

arbetsytan
• Surfplatteliknande skärm – svep, nyp ihop och zooma
• Största nålkraft
• Största visuella arbetsområde på skärmen
• Störst linjal på basplattan (48,5 cm)
• Störst stygnplåt med tydliga markeringar på båda sidor – upp till 65 mm
• Stort utbud av extra tillbehör

UNIKA HUSQVARNA VIKING®-FUNKTIONER FINNS 
PÅ EPIC™|980Q-SYMASKINEN**:
• JoyOS Advisor™-funktionen med animerade och illustrerade steg för steg-

tutorials och mycket mer
• mySewnet™-moln – Automatisk synkronisering och 

programvaruuppdateringar via WiFi
• Deluxe™ Stitch System – Trådmatning/trådspänning
• Exclusive Sensor System™-teknik
• Dimensionssömmar – paljett-, applikations- och pop-up-sömmar
• Temasömmar
• Spola undertråd via nålen
• Universellt verktyg – magnetisk skruvmejsel


