VR

• Duże pole haftu: 200x200mm

VR
Maszyna jednoigłowa z wolnym
ramieniem haftującym nawet na
czapkach, butach i kieszeniach.

• Prędkość pracy do 1000 ściegów
na minutę
• Automatyczne nawlekanie igły
• Możliwość haftowania z ręki
i pikowania
• Menu w języku polskim

VR to nasza pierwsza
jednoigłowa maszyna z
wolnym ramieniem
haftującym!
Hafciarka VR to nowość na rynku. Po raz
pierwszy miłośnicy haftowania mogą
posiadać maszynę, która łączy w sobie
profesjonalizm i funkcjonalność z łatwością
w obsłudze, wszystko to możesz mieć w
zaciszu swojej pracowni.
Realizuj duże projekty używając pola haftu
w rozmiarze 200 x 200mm. To daje Ci
możliwość tworzenia bez żadnych
ograniczeń.

Funkcja sortowania koloru nici zmniejsza
czas pracy i redukuje zmiany koloru przy
haftowaniu wielokolorowych projektów.
Nasza nowa koncepcja maszyny
kompaktowej łączy komfort pracy domowej
hafciarki z właściwościami wydajnego
przemysłowego urządzenia – a wszystko
w Twojej pracowni.

Brother VR to
• Łatwy dostęp do
szpulki
• Duże pole haftu
• Wolne ramię haftujące
• Laserowy wskaźnik

Rozwijaj swoją
kreatywność z VR

Advancing creativity
VR daje Ci narzędzia do rozwinięcia
swoich umiejętności. Przy tej maszynie
możesz prawdziwie rozkwitnąć. Jej
bezkonkurencyjne cechy sprawią, że
Twoja praca będzie bardziej efektywna i
wydajna.

Z tą maszyną możesz realizować
różnorodne projekty dzięki szerokiemu
wyborowi tamborków.

VR haftuje z prędkością 1000 ściegów
na minutę zachowując przy tym
największą dokładność i najlepszą
jakość.
Dodatkowo pole haftu w rozmiarze
200 x 200mm umożliwia realizowanie
dużych i skomplikowanych projektów
bez zmiany tamborka.

Możesz także w łatwy sposób wymienić
szpulkę bez zdejmowania tamborka.

System niezależnego nawijania nitki jest
łatwy w obsłudze i szybki. Umożliwia
nawijanie nitki w czasie haftowania.

Wciśnij przycisk nawlekania nici, dzięki
niemu w szybki i łatwy sposób
rozpoczniesz pracę nad nowym
projektem.

Dodatkowo laserowy wskaźnik pomoże
Ci w idealnym ustawieniu miejsca
uderzenia igły.

• Dzięki dużemu polu pracy
200 x 200mm (8" x 8") możesz haftować
bez ponownego upinania tamborka
• Wbudowany port USB umożliwia
podłączenie pendrive’a w maszynie,
albo bezpośrednie połączenie się z
komputerem.
• Funkcja sortowania koloru nici
ułatwia haftowanie wielokolorowych
projektów skracając czas pracy
i redukując zmiany koloru.
• Laserowy wskaźnik pomoże Ci
w idealnym ustawieniu miejsca
wbicia igły.

305 wbudowanych projektów,
nieskończone
możliwości
305
built-in designs, infinite
possibilities
VR to również 305 wbudowanych wzorów,
między innymi Vintage, Trendy i ozdobny
alfabet.
Używaj 7 calowego, kolorowego i
dotykowego monitora LCD. To na nim
możesz w łatwy i szybki sposób obracać,
zmieniać rozmiar i edytować swój projekt.

Importuj swoje projekty przez dwa porty
USB, dzięki którym możesz
bezpośrednio połączyć się komputerem
lub pendrivem.
Spersonalizuj swoje pomysły dodając
jedyne w swoim rodzaju zdobienia na
ręcznikach, torbach i ubraniach.

Korzystaj z 20 wbudowanych czcionek, by
spersonalizować swój projekt.
Rozwijaj swoją kreatywność pracując na
hafciarce VR, dzięki niej zachowasz
oryginalny styl i osiągniesz profesjonalny
efekt.

• Wysłuchaliśmy naszych klientów
i wyposażyliśmy maszynę VR w
pole haftu w rozmiarze 200 x
200 mm, idealne do realizacji
dużych projektów.
• Wybieraj z 20 wbudowanych
czcionek, dostępna jest
nawet Cyrylica.

Nawlekacz nici
Wciśnij przycisk nawlekania nici, dzięki
niemu w szybki i łatwy sposób
rozpoczniesz pracę nad nowym projektem.

Wbudowany podręcznik
Podążaj za wskazówkami na ekranie,
które pomogą Ci wykorzystać cały
potencjał maszyny, poprowadzą Cię
przez proces instalacji i nauczą
korzystać z podstawowych funkcji.

Czujnik zrywu dolnej i górnej
nitki
Czujniki zawiadomią Cię, jeżeli
zostanie zerwana lub skończy się.

nić

Duży wybór tamborków
Korzystaj z różnych rozmiarów i kształtów
tamborków, odpowiednich dla T-shirt’ów,
ręczników, czapek, mankietów i kieszeni.

Ciesz się haftem z wolnej ręki
Hafciarka VR może służyć jako
maszyna do haftu z wolnej ręki.
Dzięki niej możesz realizować
projekty wymagające większej
dokładności i precyzji takie jak
quilting.

Osiągnij profesjonalny efekt połączony z
oryginalnym stylem
Z hafciarką VR odkryj w sobie kreatywność
i prawdziwą pasję do haftu. Te wielofunkcyjne
urządzenie już dziś możesz mieć we własnym
domu.

Właściwości i funkcje
Port USB

305 wbudowanych wzorów

Wbudowany port USB umożliwia
podłączenie pendrive ’a w maszynie,
albo bezpośrednie połączenie
z komputerem.

Szeroka paleta wbudowanych wzorów
umożliwi Ci łatwe i szybkie haftowanie.
.

Duże pole haftu 200x200mm

20 wbudowanych czcionek

Dzięki dużemu polu pracy możesz
haftować bez ponownego upinania
tamborka

Duża liczba wbudowanych czcionek
pozwoli Ci spersonalizować projekt.

Duży, kolorowy ekran
dotykowy

Sortowanie koloru nici

Wyświetlacz umożliwia prostą i czytelną
obsługę maszyny.

Łatwy dostęp do szpulki
Łatwa wymiana szpulki bez zdejmowania
tamborka.

Maszyna ustala kolejność haftowania
wielokolorowych projektów, zmniejsza
czas pracy i redukuje zmiany koloru.

Wprowadza tekst wielowierszowy
Umożliwia pisanie linijka pod linijką, jak
w edytorze tekstu

Konwerter kolorów

Niezależny system nawijania nitki

Przycisk do zmiany haftu
wielokolorowego na jednokolorowy.

System nawijania nitki jest łatwy w obsłudze
i szybki. Umożliwia nawijanie nitki w czasie
haftowania.

Wolne ramię haftu

Stojak na 4 szpulki nici

Długie i wąskie wolne ramię umożliwia
haftowanie nawet na kieszeniach,
rękawach i butach.

VR jest wyposażona w cztery stojaki, które
umożliwiają szybką zmianę nici.

Laserowy wskaźnik

Opcjonalny zestaw do haftowania
z „wolnej ręki”

Laserowy wskaźniki umożliwia szybkie
i precyzyjne pozycjonowanie wzoru.

Umożliwia quilting i haftowanie z „wolnej
ręki”.

Tamborki do haftowania w zestawie:
• tamborek 200 x 200mm
• tamborek 100 x 100mm
Dodatkowe tamborki idealne do haftowania
na kieszeniach i rękawach:
tamborek 70 x 41mm
tamborek 50 x 50mm
tamborek 44 x 38mm
tamborek 33 x 75mm

Dodatkowe akcesoria
Cylindryczne tamborki

Płaski tamborek

Idealne do haftowania na
czapkach.
Duży obszar haftowania: 130mm
do 60 mm wysokości.

Kurtki i inne cienkie materiały są
łatwe do wyhaftowania na płaskich
tamborkach, które mierzą
200x200mm.

Zestaw okrągłych
tamborków

Border frame 180 x 100mm

Zestaw zawiera tamborki:
• Małe 100mm
• Średnie 130mm
• Duże 160mm

Ramka dociskowa (sprężynowa),
która ułatwi Ci wykonanie łączonych
haftów (szczególnie przydatna przy
wykańczaniu brzegów obrusów,
haftowaniu na skórze, plecakach,
torbach).

Stół pod maszynę

Zestaw uchwytów do
tamborków

Ten mobilny stół zapewnia
bezpieczeństwo Twojej maszynie i
umożliwia trzymanie akcesoriów w
jednym miejscu.

Szeroki stół
Szeroki stół pozwala na pracę na
ciężkich i dużych materiałach, jak
koce, kurtki, obrusy.

Kontakt:
www.MaszynyBrother.pl
ul. Szczotkarska 50
01-382 Warszawa
woj. mazowieckie, PL

Zestaw chwytaczy do tamborków
umożliwia haftowanie na naszytych
kieszonkach, mankietach, wąskich
rękawach, butach i rękawiczkach.

Oprogramowanie PE-Design
wersja 10 i PE-Design Plus
Oprogramowanie Brother umożliwia
tworzenie wzorów zarówno
początkującym jak i zaawansowanym
użytkownikom.

