PR1000e

PR1000e
Brodyrmaskin
Professionella broderier snabbt och
lätt med Brother PR1000e

•
•
•
•

200 × 360 mm brodyryta
Högupplöst ASV LCD-pekskärm
Avancerad belysning med naturligt ljus
Justerbar hastighet: 400 till 1 000 stygn
i minuten
• Automatisk trädning
• 28 inbyggda typsnitt
• USB-portar (2.0/1.1)

PR1000e
Brodyrmaskin
PR1000e är den perfekta
maskinen för att ta hem- och
affärsbroderier till nästa nivå.
Den har många nya funktioner
som tillsammans förbättrar
din produktivitet betydligt.
Den har tio nålar för många
olika färger, en extra stor
brodyryta med en användarvänlig kamerasensor för
broderipositionering och en
kraftfull, men oerhört smidig
pekskärm med inbyggda
redigerings- och förhandsvisningsfunktioner.

Kamerapositioneringssensor

28 inbyggda typsnitt och 110 motiv

Den inbyggda kamerasensorn gör det
enkelt att positionera broderiet på rätt plats.

Ett stort urval av inbyggda typsnitt och
brodyrmotiv.

Stor brodyryta

10 nålar

(360 × 200 mm)

Brodera motiv med flera färger snabbt och
lätt. Över- och undertråd klipps av
automatiskt, så att du slipper klippa av alla
trådar själv när broderiet är klart.

PR1000e:s extra stora brodyryta och de
medföljande ramarna gör dig mer flexibel.
Du kan arbeta med flera typer av projekt
– allt från jackor och T-shirtar till strumpor
och bebiskläder.

Flexibelt trädningssystem
Enkelt trädningssystem som förhindrar
trassel och knutar och ger en stabil
trådspänning.

Ny ASV LCD-pekskärm
HD-pekskärm med bred betraktningsvinkel
som visar skarpa och kristallklara bilder.
Justerbar ljustyrka och snabb bearbetning
– sparar tid eftersom ändringar i motiv och
förhandsvisningar visas direkt.

Trådställ med informativ LEDbelysning

Smart och
kompakt
brodyrmaskin
med tio nålar

Färgad LED-belysning som visar positionen
för trasiga trådar, för trådrullar som måste
bytas och för varje trådfärg.

Koppla upp till fyra maskiner till
samma dator
Med det nya programmet PE-Design Next är
det möjligt att koppla upp till fyra maskiner till
samma dator för ökad produktivitet.

Koppla ihop
Skicka brodyrmotiv till flera maskiner. Köa
namnändringar med den nya namnfunk
tionen. Perfekt när du syr personliga plagg,
som lagtröjor.

Bord för extra stora projekt

Justerbar LED-belysning

Cylinderarm

Levereras med ett bord för stora och tunga
projekt som filtar och jackor. Används även
för jumbo- och bårdramar.

Den inbyggda LED-belysningen lyser
effektivt upp arbetsytan med justerbart ljus.

Cylinderarmen gör det enkelt att brodera till
exempel kepsar, tygpåsar, ärmar och byxor.

Broderramar

Automatisk nålträdning

Redigera motiven på skärmen

4 olika ramstorlekar medföljer som
standard:
Extra stor 360 × 200 mm
Stor 180 × 130 mm
Mellan 100 × 100 mm
Liten 60 × 40 mm

Tryck bara på knappen för den automatiska
nålträdningen så dras övertråden snabbt
och lätt genom nålsögat. Enklare blir det
inte.

Kraftfulla redigeringsfunktioner för
textjustering, mönsterrotation i steg om en
grad, storleksändring och möjlighet att
kombinera motiv och lägga till text.

En tillförlitlig
och användbar
lösning för alla
brodyrbehov

Effektfulla detaljer
med ännu större
broderier

Trådbyte
PR1000e visar hur lång tid det är kvar tills
tråden måste bytas.

Variabel hastighet:
400 till 1 000 stygn i minuten

Avancerade funktioner för extra
flexibilitet

Välj en hastighet som passar till ditt projekt.
Du kan också anpassa hastigheten efter
tråden genom att ställa in nålarna i olika
hastigheter.

Med hjälp av kamerasensorn kan du stega
1 000 stygn bakåt eller framåt i ditt motiv.

Brothers mångsidiga PRbrodyrmaskiner är marknadsledande
bland småföretagare och
hemföretagare som behöver en
tillförlitlig och användarvänlig lösning
för broderier.

Dubbla färgsekvenser för DST/PES

Applikationsfunktion

Enfärgade broderier

PR1000e har stöd för funktionen för dubbla
färgsekvenser som finns på många
industrimaskiner.

Skapa applikationer med den här praktiska
inbyggda funktionen, som är idealisk för
märken och medaljonger.

Konvertera motiv i flera färger till en färg
snabbt och lätt och sparar därmed mycket
tid.

Funktioner och fördelar
Den kompakta designen är perfekt för både hem- och verkstadsmiljö, och
den är tillräckligt enkel att flytta för att tas med på event och utställningar.
Ett stort utbud av tillbehör för mängder av olika brodyrprojekt, allt från
vardagskläder till träningskläder och vackra modeplagg.

Funktioner

Fördelar

Antal nålar

Brodera motiv med flera färger snabbt och lätt.

6

10

Upp till 1 000 stygn i minuten

Skapa broderier snabbt tack vare den höga brodyrhastigheten.

3

3

Stor brodyryta

Används för att skapa extra stora broderier. Ger flexibilitet och effekt åt dina
motiv.

300 × 200

360 × 200

Stor färgpekskärm

Stygninformation och informativa instruktioner som enkelt öppnas via den
stora skärmen.

3

3

Exklusiv automatisk nålträdare

Tryck på knappen för den automatiska nålträdningen så dras övertråden
snabbt och lätt genom nålsögat.

3

3

Automatiska trådklippare

Klipper av över- och undertråden automatiskt innan varje färgbyte i broderiet.

3

3

Inbyggda typsnitt

Skapa personliga projekt med det stora urvalet av typsnitt och texteffekter.

25

28

Inbyggda motiv

Du kan snabbt och lätt skapa personliga projekt med det stora urvalet av
alfabet, rammönster och brodyrmotiv.

25 motiv

110 motiv

Redigera motiven på skärmen

Kraftfulla redigeringsfunktioner för bland annat textjustering, mönsterrotation
i steg om en grad, storleksändring och möjlighet att kombinera motiv och
lägga till text.

3

3

Stega fram i motivet

Via den användarvänliga pekskärmen kan du stega fram i motivet ett stygn
eller färgblock i taget eller hundra stygn i taget.

3

3

Rotera motivet

Du kan rotera motivet i steg om en grad. Underlättar redigering och placering
av motiven.

3

3

Applikationsfunktion

Skapa applikationer i full färgskala. Perfekt för märken och medaljonger.

3

3

Sy i en färg

Du kan sy alla motiv i en färg utan avbrott.

3

3

Hastighetsintervall

Variabla hastigheter – plant från 400 till 1 000 stygn i minuten, keps från 400
till 600 stygn i minuten.

3

3

Manuell färgsekvens

Ställ in färgsekvens utifrån nålnummer.

7

3

Separat reglerad nålhastighet

Ställ in separata nålhastigheter för specialtrådar.

7

3

Kamerafunktion

Avancerad kamerasensorfunktion för att positionera motiv och stega framåt
och bakåt.

7

3

Flexibelt trädningssystem

Enkelt trädningssystem som förhindrar trassel och knutar och ger en stabil
trådspänning.

7

3

Lampor som visar trådstatus

Färgade lampor som visar:
Positionen för trasiga trådar
Positionen för den tråd som behöver bytas
Positionen för varje trådfärg

7

3

Koppla ihop

Flera maskiner kan kopplas ihop via en dator med programmet PE-Design
Next.

3

3

Bord

För stora och tunga projekt.

Tillval

Standard

PR650e   PR1000e

Kepsram med vid vinkel (360 × 60 mm)

Cylinderram

Sats med runda ramar

Med den vidvinkliga kepsramen kan du
snabbt och lätt brodera vanliga
kepsmodeller.

Med cylinderramen är det lättare än
någonsin att brodera på cylinderformade
projekt. Cylinderram 90 (b) × 80 mm (h).

I satsen med runda ramar ingår tre runda
ramar:

Jumboram 360 × 360 mm

Ram till bårder och kanter 300 ×
100 mm

Brothers PE-Design Next

Används för att brodera extra stora motiv.
Brodera första halvan av motivet och vrid
sedan ramen 180 grader. Kamerasensorn
positionerar ramen perfekt för den andra
delen av broderiet.

Brodera vackra löpande motiv och bårder.
Perfekt för många typer av projekt, allt från
mode till heminredning.
Det finns även en quiltram 200 × 200 mm.

• Liten 100 mm
• Mellan 130 mm
• Stor 160 mm

Brothers nya generation brodyrprogram
har avancerade funktioner som ökar
produktiviteten på PR1000e.

*Köps separat.

Mer information får du hos din återförsäljare eller på www.brothersewing.eu.

Kontakt:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, DE-61118 Bad Vilbel, Tyskland
www.brothersewing.eu
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