
Naaimachine

Puur naaiplezier

Top-of-the-Line



www.husqvarnaviking.com

Een winnende combinatie van 
begeleiding en vrijheid
Gebruik de handige JoyOS Advisor™ functie, ons speciale 
interactieve hulpmiddel dat interactieve instructies, 
naaitechnieken, Quick Help en de complete gebruiksaanwijzing 
biedt.

GEBRUIK DE UITGEBREIDE BEGELEIDING VAN DE 
JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE OM:

• Uw stoftype te kiezen voor een brede selectie van toepasbare 
naaitechnieken.

• Uw voorkeur te selecteren, van basis tot ingewikkelde 
naaidetails.

• De machine onmiddellijk de beste steek, steekbreedte/-lengte, 
draadspanning of  draadhoeveelheid in te laten stellen voor uw 
geselecteerde stoftype.

• Automatisch de persvoetdruk te regelen voor de techniek die u 
heeft gekozen.

• Animaties en illustraties te raadplegen die u deskundig advies 
geven, direct op het scherm.

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

• Toegang te krijgen tot exclusieve HUSQVARNA VIKING® 
naaitechnieken, met stap-voor stap-instructies, illustraties en 
animaties.

• De Quick Help-functie te gebruiken. Druk op iedere gewenste 
steek, pictogram of  functie om de naam en beschrijving ervan 
te zien.

• De gebruiksaanwijzing direct op uw scherm te openen om alles 
te zien wat u over uw machine moet weten. 

Dit alles wordt duidelijk getoond op een aantrekkelijk, tablet-
achtig scherm – een interface waarmee multi-touchfuncties 
kunnen worden gebruikt, net als op uw smartphone of  tablet.

Vol trots introduceren wij u de 
nieuwste en grootste digitale 
naaimachine in zijn klasse!   

HUSQVARNA VIKING® 
EPIC™|980Q is onze meest 
geavanceerde en uitgebreide 
computergestuurde naaimachine 
ooit. 

Gemaakt voor naaisters, door 
naaistersTM om uw inspiratie naar 
een nog hoger niveau te tillen. 

Een intuïtieve, interactieve  naai-ervaring



Optionele aanschuiftafel.
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NIET ALLE LEDSYSTEMEN ZIJN HETZELFDE 

De EPIC™|980Q heeft een revolutionair nieuw 
verlichtingssysteem dat is ontwikkeld door verlichtingsexperts. 
Het werkgebied heeft een aantal krachtige LED's die op 
de lichtmodule zijn gemonteerd, voor een unieke, heldere 
naai-ervaring die vrijwel alle schaduwen en blinde vlekken 
opheft. Deze verlichting zorgt er, in combinatie met de 
lichtgeleideroptica, voor dat het volledige werkgebied 
uitstekend wordt verlicht, waardoor u de ware kleur van de stof  
en de steken kunt zien. Met deze helderheid kunt u alles wat u 
kunt bedenken ook echt maken.

SIERLIJK EN STRAK

De EPIC™|980Q is een prachtige combinatie van een 
grote naairuimte met een duurzaam ontwerp. Een groter 

werkgebied is er niet te vinden. De ruimte onder de naaikop 
is ontworpen voor optimaal zicht. Het hele gebied is hierdoor 

duidelijk te overzien. Het aluminium frame bestaat uit één 
stuk, wat betekent dat de EPIC™|980Q de lichtste machine 
in zijn klasse is, met de grootste werkruimte. De machine is 

duurzaam, stil en extreem stabiel.

PROBLEEMLOOS INRIJGEN - TELKENS WEER

Met de ingebouwde, volledig automatische draadinsteker 
wordt uw naald met één druk op een toets ingeregen en bent 

u klaar om te naaien. 

CREËER MET UW VINGERTOPPEN

Een royaal capacitief  multi-touch LCD-kleurendisplay van 
217 x 136 mm met een weergavehoek van 180° en een hoge 
resolutie (1280 x 800 px) geeft u de eenvoudig navigeerbare, 
intuïtieve ervaring bij het vegen, knijpen en zoomen.

Een intuïtieve, interactieve  naai-ervaring
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310 MM

DE BESTE, VOLLEDIG 
AUTOMATISCHE DRAADINSTEKER
Met één druk op een toets wordt uw naald 
ingeregen en bent u klaar om te naaien. Nog 
een manier om supersnel van “idee naar af ” 
te gaan.

Om verbeeldingskracht in balans te brengen 
met resultaten...

ONMIDDELLIJKE EN  
INTERACTIEVE BEGELEIDING
De JoyOS Advisor™ functie is uw bron voor 
illustraties en instructies, begeleide projecten en 
naaitechnieken voor ritsen, kragen, zomen en 
meer. Uw complete gebruiksaanwijzing is altijd 
beschikbaar met één druk op een toets. 

VOLOP RUIMTE OM TE STRALEN
Een uitgebreide werkruimte van 310 x 140 mm 
die wordt verlicht door revolutionaire LED-
technologie en lichtgeleideroptica. 

EENVOUDIGE, AUTOMATISCHE 
AANPASSINGEN AAN ALLE 
SOORTEN STOF
Onze Exclusive Sensor System™-technologie 
registreert automatisch en doorlopend de dikte 
van de stof  terwijl u naait en past zich aan voor 
een perfect gelijkmatig transport.

MEER SPOEL, MINDER TIJD 
Grote spoelen betekenen dat u meer kunt 
naaien voordat u uw spoel moet vervangen. 
Op de zijkant van de machine zit een aparte 
opspoelmotor die uw spoel kan opwinden 
tijdens het naaien, zodat u veel tijd bespaart. 
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310 MM

5.5" 
(140 MM)

Zie meer en naai nog veel meer

DE KUNST VAN HET NAAIEN
U krijgt prachtige naairesultaten met 
verschillende soorten garens, met het deLuxe™ 
Stitch System dat de beste garentoevoer voor u 
selecteert: draadhoeveelheid of  draadspanning, 
voor specifieke technieken en accessoires. 

DE STEKEN VAN UW DROMEN
Meer dan 550 steken, waaronder nuttige, 
decoratieve, quilt-, nostalgische steken, en onze 
exclusieve en gepatenteerde naaitechnieken zoals 
applicatiesteken, pop-upsteken en pailletsteken.

INTUÏTIEVE ERVARING
Het kleuren-touchscreen van 10,1" (217 x 
136 mm) biedt een eenvoudig te navigeren 
gebruikersinterface voor de optimale intuïtieve 
ervaring. Dankzij de capacitieve technologie 
kunt u vegen, knijpen en zoomen, net als op een 
smartphone of  tablet. 

BLIJF ALTIJD VERBONDEN

Download gewoon de JoyOS Advisor™ 
app op uw telefoon of  tablet, dan geeft 
uw gratis mySewnet™-cloud account 
u automatisch updates en eenvoudige 
mobiele toegang tot projectbestanden via 
wifi, waar u ook bent. 

HANDIGE INRIJGROUTES
Nieuwe inrijgroutes met uitschuifbare 
draadgeleiders zorgen ervoor dat u al uw 
favoriete garens kunt gebruiken, zelfs als 
deze op grote garenklossen zitten. 
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Geniet van uw werk en laat zien hoe 
goed u bent

UITGEBALANCEERDE KNOOPSGATEN
Naai automatisch beide zijden van het knoopsgat in dezelfde richting voor 
gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten. Kies uit 11 knoopsgatstijlen om 
steeds weer perfect uitgebalanceerde knoopsgaten te naaien.

PERFECT GELIJKMATIG STOFTRANSPORT
De bijgeleverde verwisselbare boventransportvoet is ontworpen om lagen stof  

en tussenvulling gelijkmatig te transporteren, welke stof  u ook gebruikt. Speciaal 
geschikt voor quilten en voor stoffen met patronen die perfect op elkaar moeten 

aansluiten. 

HOUD ALLES OP ORDE 
Bewaar alle bijgeleverde accessoires handig in de accessoiredoos. In de speciale 
vakjes kunt u uw naaivoeten bewaren op alfabetische volgorde, er is een ruimte 
voor de sensor-knoopsgatvoet en een speciale ruimte voor de tweede steekplaat, 
pakjes naalden, extra gereedschappen en meer.
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• JoyOS Advisor™ functie met nieuwe softwarefuncties, 
waaronder 59 geanimeerde of  geïllustreerde stap-voor-stap 
instructies en meer

• Grootste hoogte van het werkgebied, 140 mm

• Grootste werkgebied rechts van de naald, meer dan 310 
mm

• Grootste hoogte onder naaikop, 77 mm

• Ontdek exclusieve en gepatenteerde naaitechnieken zoals 
applicatie-, paillet- en pop-upsteken

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

• JoyOS Advisor™ app voor mobiele en externe slimme 
bewaking en planning

• LED-verlichtingssysteemmodule biedt een gelijkmatig 
verdeelde verlichting om schaduwen op het werkgebied tot 
een minimum te beperken

• Exclusive Sensor System™ technologie, de droom van 
naaisters en quiltsters – de machine registreert doorlopend 
de dikte van elke stof  terwijl u naait en past zich aan voor 
een gelijkmatig stoftransport.

• deLuxe™ Stitch System stelt automatisch 
draadhoeveelheid/ draadspanning in

• Naai zonder oponthoud door dikke stoffen of  meerdere 
lagen – een pulserende naaldkracht tot 150 Nw om 
uitstekend te kunnen naaien op dikke/dichte stoffen of  
meerdere lagen

• Een aluminium frame uit één stuk voor een licht gewicht, 
trillingdempende, stevige en stille machine

• Mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken zonder 
dat er een extra accessoire nodig is.

• Alle benodigde naaifuncties met één druk op een toets: 
Start/stop-toets om te naaien zonder het voetpedaal te 
gebruiken, stel de naald zo in dat deze altijd omhoog 
of  omlaag stopt, automatische draadafsnijder, achteruit 
naaien, snelheid en meer

• 5 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor 
eenvoudig programmeren.

• Eenstaps sensor-knoopsgatvoet naait automatisch perfect 
uitgebalanceerde knoopsgaten

• Balansinstelling voor eenvoudig bewerken tijdens het 
gebruik van speciale stof  of  speciaal garen

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

• 2 free-motioninstellingen, verend en zwevend - kies de 
instelling die u het handigst vindt

• Plaats steken naast elkaar om ze precies te naaien waar u 
ze wilt hebben – gebruik de functie Stitch Positioning en 
u kunt 29 verschillende posities selecteren voor het naaien 
van uw rechte steek

• Twee USB-poorten

• Rubberen gedeelte op de handgreep voor een stevige grip

• Hoes voor stofvrij opbergen

• U vindt nog meer informatie online op husqvarnaviking.
com

Complete, handige mogelijkheden onder handbereik



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

PUUR NAAIPLEZIER

Met de EPICTM|980Q ontdekt u intuïtieve, geavanceerde 

functies die zijn gemaakt om u te helpen om sneller dan 

ooit tevoren van “idee naar af ” te gaan. De lichtste en 

grootste computergestuurde naaimachine die op dit moment 

verkrijgbaar is voor naaisters. Deze strakke en geïntegreerde 

naaimachine heeft alles wat uw vorige modellen te bieden 

hebben, om uw naai-ervaring op een volledig nieuw niveau te 

brengen. U kunt uw creatieve mogelijkheden verbeteren en al 

uw ideeën tot leven brengen, met alle soorten stof.
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Meer informatie over de functies vindt u op  
husqvarnaviking.com

* In vergelijking met de HUSQVARNA VIKING® Sapphire™ 965Q
**”Beste in zijn klasse” en “Unieke” functies in vergelijking met andere top-of-the-line 
naaimachines, zoals de PFAFF performance 5.2, Brother Dream Weaver VQ 3000, Janome 
Horizon Memory Craft 9400, Babylock Crescendo en de Bernina 740. 

471048336 •VIKING, EPIC, JOYOS ADVISOR, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, DELUXE, MYSEWNET en MADE FOR SEWERS, BY SEWERS zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC.  
HUSQVARNA en de “gekroonde H” zijn handelsmerken van Husqvarna AB. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.

Ontworpen en ontwikkeld in Zweden – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.

NIEUWE FUNCTIES*, ZOALS:
• 10,1" tablet-achtig scherm
• Automatische draadinsteker
• 30% grotere spoel
• Handiger inrijgen door een nieuwe uitschuifbare draadgeleider
• Betere stabiliteit en minder trillingen
• Mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken zonder dat er een extra 

accessoire nodig is
• Nieuwe inrijgroute voor opspoelen
• Nieuwe processor met veel snellere responstijd
• Verbeterde naaikwaliteit en prestaties
• Decoratieve verlichting aan de zijkant
• Decoratieve verlichting in de inrijgklep
• Twee achteruitnaaitoetsen
• Rubberen gedeelte op de handgreep
• Handige, zachte beschermhoes
• Geleiderlijnen op het spoeldeksel, in inches en centimeters
• Het spoeldeksel is nu in de steekplaat ingebouwd
• Inclusief  verwisselbare boventransportvoet
• 13 opbergvakjes voor naaivoeten, op alfabetische volgorde gerangschikt
• Handige opbergplek voor rechtstiksteekplaat
• Opnieuw ontworpen grafische gebruikersinterface
• Twee USB-poorten
• Meer steken, inclusief  exclusieve naaitechnieken zoals pailletsteken, pop-

upsteken enz.

BESTE FUNCTIES IN ZIJN KLASSE**, ZOALS:
• Grootste werkgebied rechts van de naald, meer dan 310 mm
• Grootste hoogte van het werkgebied, 140 mm
• Grootste hoogte onder naaikop, 77 mm
• Meest heldere en gelijkmatig verdeelde verlichting, voorkomt schaduw op 

uw werkgebied
• Tablet-achtig scherm - swipe, zoom in en uit met uw vingertoppen
• Hoogste naaldkracht
• Grootste visuele werkgebied op het scherm
• Grootste liniaal op de basisplaat (48,5 cm)
• Grootste steekplaat met duidelijke markeringen aan beide zijden: tot 65 

mm
• Grootste assortiment optionele accessoires

UNIEKE HUSQVARNA VIKING® FUNCTIES 
BESCHIKBAAR OP DE EPIC™|980Q 
NAAIMACHINE**:
• JoyOS Advisor™ functie met geanimeerde en geïllustreerde stap-voor-stap 

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

wifi
• deLuxe™ Stitch System –draadhoeveelheid/draadspanning
• Exclusive Sensor System™ technologie
• Dimensionale steken - paillet-, applicatie- en pop-upsteek
• Themasteken
• Opspoelen via de naald
• Universeel gereedschap - magnetische schroevendraaier




