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MASZYNY DO SZYCIA

MECHANICZNE

Maszyny do szycia Brother
Przedstawiamy ofertę maszyn do
szycia, haftowania i wycinania marki
Brother - japońskiego producenta
z tradycjami sięgającymi dalej niż 100 lat
NEU
wstecz.
Obecnie to niekwestionowany
świaehem. UVP
549,towy lider w produkcji
nowoczesnych
maszyn do szycia domowego
499,- użytku,2.699,PREIS-SENKUNG!
hafciarek oraz innowacyjnego sprzętu
dla hobbystów jak choćby plotery SNC.
Kupując sprzęt Brothera możesz czuć
się szczególnie
inklusive Harthaubebezpiecznie – ta marka
oznacza solidność, innowacyjność
i zawsze przyjazną obsługę Klienta.

Zapraszamy na zakupy!

BQ17
Mechaniczna maszyna do szycia
• 17 ściegów
• wolne ramię
• szycie wstecz
• regulacja naprężenia nici górnej
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa

BQ25

BN27

Mechaniczna maszyna do szycia
• 25 ściegów
• regulacja gęstości ściegu
• regulacja naprężenia nici górnej
• nawlekacz igły
• wolne ramię
• szycie wstecz

Mechaniczna maszyna do szycia
• 27 ściegów
• automatyczny nawlekacz nici
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• regulacja szerokości i gęstości ściegu

RL425

RH127

Mechaniczna maszyna do szycia
• 25 ściegów
• wolne ramię
• 4 stopniowe obszywanie dziurki
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa

Mechaniczna maszyna do szycia
• 27 ściegów
• wolne ramię
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa
• nawlekacz igły

KD144S Little Angel

HF37

Mechaniczna maszyna do szycia
• 14 ściegów
• osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
• prosta obsługa
• wbudowany obciacz nici
• wolne ramię

Mechaniczna maszyna do szycia

•
•
•
•
•
•

37 ściegów
nawlekacz igły
wyłączany transport materiału
wolne ramię
obszywanie dziurek
płynna regulacja ściegu

MASZYNY DO SZYCIA

KOMPUTEROWE

NEU
ehem. UVP

549,-

PREIS-SENKUNG!

NICI

499,-GRATIS2.699,-

KD40 Little Angel

NV15

Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
inklusive Harthaube
• osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
• regulowana pozycja igły
• przycisk Start/Stop
• regulator prędkości szycia
• nawlekacz igły

Komputerowa maszyna do szycia
• 16 wbudowanych ściegów
• 3 wzory automatycznego obszycia dziurki
• łatwy system wyboru ściegów
• automatyczny nawlekacz igły
• ręczny regulator prędkości

A16

A50

Komputerowa maszyna do szycia
• 16 ściegów
• 3 programy automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

Komputerowa maszyna do szycia
• 50 ściegów
• 5 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

A60

A80

Komputerowa maszyna do szycia
• 60 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

Komputerowa maszyna do szycia
• 80 ściegów
• 8 programów automatycznego obszycia dziurki
• przcisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

A150

F400

Komputerowa maszyna do szycia
• 150 ściegów
• 3 czcionki
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• automatyczne obcinanie nici
• regulowany docisk stopki
• automatyczne ryglowanie szwu

MASZYNY DO SZYCIA

KOMPUTEROWE

F410

F420

Komputerowa maszyna do szycia
• 100 ściegów
• 7 programów automatycznego obszycia dziurki
• 4 czcionki
• automatyczne obcinanie nici
• regulowany docisk stopki

Komputerowa maszyna do szycia
• 140 ściegów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek
• projektowanie ściegów
• pamięć kombinaćji ściegów
• automatyczne obcinanie nici

F460

NV1040SE

Komputerowa maszyna do szycia
• 182 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek
• tworzenie kombinacji ściegów
• szycie w bok
• automatyczne obcinanie nici

Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• regulowany docisk stopki
• automatyczny nawlekacz nici
• kontrola prędkości pracy
• automatyczne obcinanie nici

NV1100
Komputerowa maszyna do szycia
• 140 ściegów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• automatyczne ryglowanie szwu
• automatyczny obcinacz nici
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie
prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne ryglowanie
ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych
ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim

NV1300
Komputerowa maszyna do szycia
• 182 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• przestrzeń do szycia 210 mm
• automatyczne ryglowanie szwu
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie
prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne reglowanie
ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych
ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim

NV1800Q
Komputerowa maszyna do szycia
• 232 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• funkcja swobodnego obracania materiału
• czujnik wykrywania grubości tkaniny
• automatyczny naprężacz nitki
• automatyczna regulacja docisku stopki
• automatyczny nawlekacz igły
• automatyczny obcinacz nici
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie
prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne ryglowanie
ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych
ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim
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VQ2
Komputerowa maszyna do szycia
• 473 ściegi
• 14 programów automatycznego obszycia
dziurki
• 5 czcionek do tworzenia napisów
• prędkość pracy 1050 śc./min
• bardzo szerokie ściegi do 40 mm
• możliwość projektowania ściegów
• możliwość szycia w różnych kierunkach
• automatyczny obcinacz nici
• automatyczne nawlekanie igły
• niezależny nawijacz szpulki
• kolanowy podnośnik stopki
• 7. calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
• duże pole pracy 28,5 cm odległości od igły
do ramienia maszyny

Akcesoria w zestawie:

stopka uniwersalna, stopka do dziurek, stopka owerlokowa, stopka do
suwaków, stopka monogramowa, stopka do ściegu ślepego, stopka do
przyszywania guzików, przecinak do dziurek, 4 szpulki, komplet igieł, igła
podwójna, szczoteczka do czyszczenia, dziurkacz...

VQ4
Komputerowa maszyna do szycia
• 473 ściegi
• 14 programow automatycznego obszycia
dziurki
• 5 czcionek do tworzenia napisów
• prędkość pracy 1050 śc./min
• bardzo szerokie ściegi do 40 mm
• możliwość projektowania ściegów
• możliwość szycia w różnych kierunkach
• automatyczny obcinacz nici
• automatyczne nawlekanie igły
• niezależny nawijacz szpulki
• kolanowy podnośnik stopki
• 7. calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
• czujnik zrywu dolnej i górnej nici
• dodatkowe akcesoria w zestawie
• duże pole pracy 28,5 cm odległości od igły
do ramienia maszyny

Akcesoria w zestawie:

stopka z górnym transportem różnicowym, stopka do patchworku, stopka do patchworku z centralnym prowadnikiem stopka do patchworku z prowadnikiem brzegowym, stopka do patchworku do wszywania
włóczki, prowadnik krawędziowy, wskaźnik radiowy, płytka ściegowa ze
stopką do stębnowania i patchworku, stopka do quiltingu “C”, stopka do
quiltingu “E”, bębenek do szycia włóczką, stopka uniwersalna, stopka do
dziurek, stopka owerlokowa, stopka do suwaków, stopka monogramowa,
stopka do ściegu ślepego, stopka do przyszywania guzików, stopka do
podwójnego podawania materiału (dolny i górny transport)...

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI

M240ED
Hafciarka domowa
• pole haftu 100 x100 mm, z możliwością
powiększenia do 100 x 170 mm
• 125 wzorów haftu, 45 wzorów Disneya
• 10 czcionek hafciarskich
• dziesięć ramek
• funkcja pozycjonowania wzoru
• edycja projektów
• czujnik zerwania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• automatyczne obcinanie nici

M280D
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 100 x 100 mm, z możliwością
powiększenia do 100 x 170 mm
• 181ściegów
• 125 wzorów haftu, 45 wzorów Disneya
• prosty system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• szybki montaż bębenka
• automatyczne obcinanie nici
• proste i szybkie nawlekanie spodniej szpulki

F440E

NV870SE

Hafciarka domowa
• pole haftu 180 x 130 mm
• 138 wzorów haftu
• 11 czcionek hafciarskich
• licznik ściegów
• zmiana gęstości haftu
• funkcja projektowania ramek
• czujnik zrywu nitki
• czujnik wielkości tamborka
• prędkość pracy do 650 śc./min

Hafciarka domowa
• pole haftu 160 x 260 mm
• 138 wzorów haftu
• 11 czcionek hafciarskich,
• automatyczne cięcie nici pomiędzy literkami
• funkcja projektowania ramek
• automatyczna regulacja naprężania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• czujnik zrywu nici
• czujnik wielkości tamborka

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI

F480

NV2600

Maszyno-hafciarka
• pole haftu 130 x 180 mm
• 182 ściegi
• 138 wzorów haftów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek do wyszywania
• 11 czcionek do haftu
• projektowanie haftowanych napisów
• automatyczne cięcie nici
• funkcja projektowania własnych ściegów i zapisywanie ich w pamięci maszyny

Maszyno-hafciarka
• pole haftu 160 x 260 mm
• 138 wzorów haftu
• 232 ściegi
• szycie w bok – wielokierunkowy dolny transport
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie
prostokąta
• funkcja PIVOT do swobodnego obracania tkaniną
przy igle wbitej w materiał
• ICAPS – czujnik wykrywania grubości tkaniny
• projektowanie własnych ściegów

V3LE

V5LE

Hafciarka domowa
• pole haftu 300 x 200 mm
• 17 czcionek hafciarskich
• 224 wzorów haftu
• celownik laserowy
• edycja kolorów, kształtów, tekstu
• funkcja łączenia wzorów
• elektroniczny nawlekacz igły
• cięcie nici pomiędzy literkami
• zabierak nici (wiper)
• elektroniczny naprężacz nici
• czujnik wielkości wzoru i tamborka

Maszyno-hafciarka
• pole haftu 300 x 180 mm
• 224 wzorów haftu
• 531 ściegów
• 17 czcionek
• 14 programów automatycznego obszycia dziurki
• edycja kolorów, kształtów, tekstu
• duże pole pracy 285 mm
• cięcie nici pomiędzy literkami
• ciecie górnej i dolnej nici
• edycja i projektowanie ściegów
• czujnik wielkości wzoru i tamborka

Stellaire XJ1

Stellaire XE1

Maszyno-hafciarka
• pole haftu 360 mm x 240 mm
• 727 wzorów haftu, 101 wzorów Disneya
• 24 czcionki hafciarskie
• stopka z celownikiem laserowym
• pozycjonowanie wzoru za pomocną aplikacji My
Design Snap
• wbudowany program do projektowania wzorów
hafciarskich My Design Center
• duża przestrzeń szycia (285 mm)
• linijka laserowa
• 4 czcionki do szycia
• 727 wbudowanych ściegów
• tworzenie i zapisywanie ściegów

Hafciarka domowa
• pole haftu 360 mm x 240 mm
• 727 wzorów haftu, 101 wzorów Disneya
• 24 czcionki hafciarskie
• stopka z celownikiem laserowym
• pozycjonowanie wzoru za pomocną aplikacji My Design Snap
• wbudowany program do projektowania wzorów hafciarskich My Design Center
• import wzorów bezpośrednio z programu PED11

Luminaire XP1
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 406 x 267 mm
• przestrzeń do szycia 332 mm,
• 821 ściegów z możliwością projektowania nowych
• 1157 wzorów haftu, 192 wzorów Disneya
• automatyczne elektroniczne nawlekanie igły
• wbudowany interaktywny projektor
• zainstalowane instrukcje filmowe
• laserowa linijka
• system SFDS – dolny transport porusza się tak jak
w maszynach przemysłowych
• system PIVOT – swobodne obracanie tkaniną przy
igle wbitej w materiał
• funkcja do QUILTINGU i PATCHWORKU

OWERLOKI I COVERLOKI

1034DX

2104D

3034DWT

Owerlok 3., 4. nitkowy
• regulacja docisku stopki
• automatyczny nawlekacz
dolnego chwytacza
• regulacja naprężenia nici
• regulacja transportu
różnicowanego
• barwny system nawlekania nici
• możliwość włączania i
wyłączania noża obcinającego
• wolne ramię
• możliwość wykonywania ściegu
rolującego (mereżki)

Owerlok 3., 4. nitkowy
• barwny system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz
dolnego chwytacza
• mechanizm dyferencyjny
• możliwość wykonywania ściegu
rolującego (mereżki)
• możliwość włączania i wyłączania
noża obcinającego
• łatwa regulacja szerokości i
długości ściegu za pomocą
pokrętła
• wolne ramię

Owerlok 3., 4. nitkowy
• barwny system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz
dolnego chwytacza
• mechanizm dyferencyjny
• możliwość wykonywania ściegu
rolującego (mereżki)
• szerokość ściegu 5 - 7 mm
• zintegrowane oświetlenie
powierzchni roboczej
• wolne ramię
• możliwość włączania i wyłączania
noża obcinającego

4234D

CV3440

CV3550

Owerlok 2., 3., 4. nitkowy
• profesjonalny transport
wszystkich rodzajów tkanin i
dzianin
• nowe światło LED zapewniające
doskonałe oświetlenie
• mechanizm dyferencyjny
• wolne ramię
• automatyczny nawlekacz igieł
• automatyczny nawlekacz
chwytacza,
• szeroki blat (opcjonalnie)
• transport różnicowy –
wyposażony w dwa transporty
• regulacja naprężenia nici

Coverstitch CV3440 to zaawansowana
maszyna do wykańczania odzieży,
idealna do szycia elastycznych
dzianin.
Dzięki niej łatwo można osiągnąć
profesjonalne obszycia ściegami
łańcuszkowymi i ozdobnymi.
• 4., 3. i 2. nitkowe ściegi
• duży obszar roboczy o szerokości
155mm
• automatyczne zwolnienie
naprężenia nici
• wolne ramię
• mechanizm dyferencyjny

Coverstitch CV3550 oferuje
wszystkie zaawansowane funkcje
CV3440, a ponadto przeszycia z
górnym przeplotem:
• 5., 4., 3. i 2. nitkowe ściegi
• potrójny ścieg drabinkowy
• ścieg obustronne drabinkowy
(wąski)
• ścieg obustronne drabinkowy
(szeroki)

PLOTERY SCANNCUT

CM260

SDX900

SDX1000

Ploter z funkcją skanera do wycianania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD3,7”
• 601 wzorów zapisanych w
pamięci urządzenia
• 5 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 300 dpi
• obsługuje pliki w formatach: SVG,
FCM
• manualne ustawienia noża

Ploter z funkcją skanera do wycianania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 3,47”
• 682 wzory zapisane w pamięci
urządzenia
• 7 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach: SVG
• automatyczne ustawianie docisku
noża
• automatyczne ustawianie
długości ostrza
• możliwość cięcia bez maty

Ploter z funkcją skanera do wycianania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 682 wzory zapisane w pamięci
urządzenia
• 9 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach:
PES,PHC,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie
długości ostrza
• automatyczne ustawianie docisku
noża
• możliwość cięcia bez maty

SDX1200

SDX2200D

Ploter z funkcją skanera do wycianania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 1303 wzory zapisane w pamięci
urządzenia
• 17 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach:
PES,PHC,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie
długości ostrza
• automatyczne ustawianie docisku
noża
• możliwość cięcia bez maty

Ploter z funkcją skanera do wycianania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 1435 wzory zapisane w pamięci
urządzenia, 17 krojów czcionek
• 132 wzory ze świata Disney’a
• 140 wzorów do quiltingu
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach:
PES,PHC,PHX,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie docisku
noża
• automatyczne ustawianie
długości ostrza
• możliwość cięcia bez maty

PISAKI

Opis

Przeznaczenie

CAMATLOW12

mata ze słabym klejem 12”x12”

CM

CAMATLOW24

mata ze słabym klejem 12”x24”

CM

CAMATSTD12

mata z normalnym klejem
12”x12”

CM

CAMATSTD24

mata z normalnym klejem
12”x24”

CM

CAMATS12

mata do skanowania 12”x12”

CM

WYTŁACZANIE

Kod produktu

Kod produktu

Opis

Przeznaczenie

CAEBSKIT1

zestaw do wytłaczania
( embosingu )

CM/SDX

CAEBSSMS1

arkusz metalowy srebrny do
wytłaczania; 2 szt.

CM/SDX

CAEBSBMS1

arkusz metalowy brąz do
wytłaczania; 2 szt.

CM/SDX

CAEBSTS1

szablon do wytłaczania; 3 szt.

CM/SDX

mata do wytłaczania

CM/SDX

mata do skanowania 12”x24”

CM

CADXMATSTD12

mata z normalnym klejem
12”x12”

SDX

CAEBSTLS1

zestaw narzędzi do
wytłaczania

CM/SDX

CADXMATSTD24

mata z normalnym klejem
12”x24”

SDX
CASTPBLS1

mata ze słabym klejem 12”x12”

SDX

bloki do pieczątek: 50x75mm i
50x152mm

CM/SDX

CADXMATLOW12
CADXMATLOW24

mata ze słabym klejem 12”x24”

SDX

CASTPKIT1

zestaw startowy do pieczątek

CM/SDX

CADXMATS12

mata do skanowania 12”x12”

SDX

CASTPS1

mata do skanowania 12”x24”

SDX1200/SDX2200

silikon do pieczątek ( 3 x
15cmx20cm )

CM/SDX

CADXMATS24
CADXMATF12

mata do tekstyliów 12”X12”

SDX
CARSKIT1

zestaw do przyklejania dżetów

CM/SDX

CARSSH1

zestaw folii do dżetów

CM/SDX

CARSTS1

zestaw folii transferowych do
dżetów

CM/SDX

CAPSKIT1

zestaw startowy do etykiet

CM/SDX

CAPSS1

zestaw materiałów do etykiet

CM/SDX

CAPSSMINI1

zestaw do małych etykiet

CM/SDX

CAUSB1

pendrive z zestawem wzorów
quiltowych

CM/SDX

CAUSB2

pendrive z zestawem wzorów
do aplikacji

CM/SDX

CAUSB3

pendrive z zestaw wzorów
różnych

CM/SDX

CAUSB4

pendrive z zestawem wzorów
3D do papieru

CM/SDX

CACVPPAC1

kod aktywacyjny do funkcji EIT
+ 125 wzorów

CM/SDX

CACVPPAC2

kod aktywacyjny do funkcji EIT
+ 25 wzorów

CM/SDX

CADXPRNTCUT1

kod aktywacyjny do „print to
cut” (znaczniki)

SDX

CADXSNCLNK1

kod aktywacyjny do „link
function” (Ai plug in)

SDX

CATTLP01

kolekcja wzorów Tattered
Lace 1

CM/SDX

CATTLP02

kolekcja wzorów Tattered
Lace 2

CM/SDX

CATTLP03

kolekcja wzorów Tattered
Lace 3

CM/SDX

CATTLP04

kolekcja wzorów Tattered
Lace 4

CM/SDX

CATTLP05

kolekcja wzorów Tattered
Lace 5

CM/SDX

SDX

CDXRFC1

Obcinacz folii do podajnika

SDX

CAHLP1

uchwyt noża standardowego

CM/SDX

CAHLF1

uchwyt noża do grubych
materiałów

CM/SDX

CABLDP1

nóż standardowy

CM/SDX

CABLDF1

nóż do grubych materiałów

CM/SDX

CADXHLD1

auto uchwyt noża
standardowego

SDX

CADXHLDQ1

auto uchwyt noża do cienkich
materiałów

SDX

CADXBLD1

nóż standardowy do uchwytu
auto

SDX

CADXBLDQ1

nóż do cienkich materiałów do
uchwytu auto

SDX

CADXVBDSNKIT1

Zestaw Disney do folii Vinyl

SDX

CADXVBKIT1

Zestaw do folii Vinyl

SDX

CADXBLDV1

nóż do folii Vinyl

SDX

CAPENHL1

uchwyt pisaka

CM/SDX

CAPEN1

zestaw pisaków ( 6 szt. )

CM/SDX

CAPEN2

pisak znikający do tekstyliów
( 2 szt. )

CM/SDX

CAUNIPHL2

uniwersalny uchwyt do
pisaków (cienki)

CM/SDX

CAUNIPHL1

uniwersalny uchwyt do
pisaków

CM/SDX

DŻETY

Podajnik do folii w rolce

ETYKIETY

CDXRF1

PIECZĄTKI

CAMATS24

CAEBSMAT1

KODY I ZESTAWY WZORÓW

NOŻE

FOLIA

MATY

AKCESORIA DO SCANNCUT

Kod produktu

Opis

CATTLP06

kolekcja wzorów Tattered
Lace 6

CM/SDX

CAFTGP1

pisak klejowy do foilingu

CM/SDX

CATTLP07

kolekcja wzorów Tattered
Lace 7

CM/SDX

CAFTKIT1

zestaw startowy do foilingu

CM/SDX

CAFTSBLU1

folia niebieska
100X200MM(4PC)

CM/SDX

CATTLP08

kolekcja wzorów Tattered
Lace 8

CM/SDX

CAFTSGLD1

folia złota 100X200MM(4PC)

CM/SDX

CATTLP09

kolekcja wzorów Tattered
Lace 9

CM/SDX

CAFTSGRN1

folia zielona 100X200MM(4PC)

CM/SDX

CAFTSPNK1

folia różowa 100X200MM(4PC)

CM/SDX

CATTLP10

kolekcja wzorów Tattered
Lace 10

CM/SDX

CAFTSRED1

folia czerwona
100X200MM(4PC)

CM/SDX

CATTLP11

kolekcja wzorów Tattered
Lace 11

CM/SDX

CAFTSSIL1

folia srebrna 100X200MM(4PC)

CM/SDX

CATTLP12

kolekcja wzorów Tattered
Lace 12

CM/SDX

CASCP1

rakla płaska

CM/SDX

CATTLP13

kolekcja wzorów Tattered
Lace 13

CM/SDX

ZCADXTOTEB

walizka na kółkach do SDX

SDX

CATTLP14

kolekcja wzorów Tattered
Lace 14

CM/SDX

ZCADXTOTEB2

walizka na 4 kółkach

SDX

CATWZ1

pęseta

CM/SDX

CATTLP15

kolekcja wzorów Tattered
Lace 15

CM/SDX

CASPHK1

zestaw narzędzi do wybierania
folii

CM/SDX

CADSNP01

kolekcja wzorów Disney Mickey Minnie Pattern 1

CM/SDX

CASTBL1

folia termiczna do podklejania
tekstyliów

CM/SDX

CADSNP02

kolekcja wzorów Disney
Princess Pattern 1

CM/SDX

CASTBL2

nakładka na matę z bardzo
mocnym klejem

CM/SDX

CADSNP03

kolekcja wzorów Disney Applique Pattern 1

CM/SDX

CASTCL1

folia do szablonów

CM/SDX

CADSNP04

kolekcja wzorów Disney Frozen Deco Pattern 1

CM/SDX

CABRY1

rakla rolkowa

CM/SDX

CADSNP05

kolekcja wzorów Disney Toy
Story Deco Pattern 1

CM/SDX

CADXPPKIT1

dziurkacz do papieru - zestaw
startowy

SDX

CADSNP06

kolekcja wzorów Disney
Princess Pattern 2

CM/SDX

CADXPPMAT1

mata do dziurkowania papieru

SDX

CADXPPTL1

narzędzia do dziurkowania

SDX

CADSNP07

kolekcja wzorów Disney Cinderella and Ariel

CM/SDX

CADXPPDP01

zestaw wzorów dziurkowych

SDX

CADSNP08

kolekcja wzorów Disney
Rapunzel and Aurora

CM/SDX

CASPHK1

zestaw narzędzi do wybierania
folii

CM/SDX

CADSNP09

kolekcja wzorów Disney Alice

CM/SDX

CASTBL1

CM/SDX

CADXDSNP11

kolekcja wzorów Disney Frozen Deco Pattern 2

CM/SDX

folia termiczna do podklejania
tekstyliów

CASTBL2

kolekcja wzorów Disney
Mickey Minnie Mouse

CM/SDX

nakładka na matę z bardzo
mocnym klejem

CM/SDX

CADSNP10

CASTCL1

folia do szablonów

CM/SDX

CADXDSNP12

kolekcja wzorów Disney do
Rolll Feeder

CM/SDX

CABRY1

rakla rolkowa

CM/SDX

CARSDP01

kolekcja wzorów z dżetami

CM/SDX

CACDCP01

zestaw wzorów świątecznych

CM/SDX

CAPPNP01

kolekcja wzorów Pigpong
Lettering Pattern 1

CM/SDX

CAPPNP02

kolekcja wzorów Pigpong Box
Collection

CM/SDX

CADXCLGKIT1

kaligrafia - zestaw startowy

SDX

CADXCLGPEN1

zestaw piór do kaligrafii

SDX

CADXCLGFP01

zestaw wzorów do kaligrafii,
fonty gothic i unicial

SDX

FOILING

Przeznaczenie

AKCESORIA

Opis

DZIURKOWANIE

KODY I ZESTAWY WZORÓW
KALIGRAFIA

Kod produktu

Przeznaczenie

HAFCIARKI PRO PR/VR
VR
Hafciarka jednoigłowa z wolnym ramieniem
• pole haftu 200 x 200 mm
• prędkość do 1000 ściegów na minutę
• 7” ekran dotykowy LCD z 260 000 kolorów
• wolne ramię do haftów cylindrycznych
i na wyrobach gotowych
• automatyczny nawlekacz igły
• niezależne automatyczne nawijanie nici
• sortowanie kolorów nici, aby skrócić czas haftowania
(funkcja sortuje kolory haftu po naciśnięciu przycisku,
zmniejszając w ten sposób liczbę zmian nici)
• wbudowany wskaźnik LED dla idealnego
pozycjonowania igły
• 305 zaprogramowanych wzorów haftu
• 20 czcionek
• haftowanie z wolnej ręki
• w zestawie 6 tamborków

PR670E
Hafciarka jednogłowicowa 6. igłowa z wolnym
ramieniem
• pole haftu 300 x 200 mm
• 10” calowy ekran dotykowy LCD
• regulacja prędkości 400 do 1000 ścieg./minutę
• indywidualnie regulowana prędkość igielnic
• przyspieszenie przemysłowe
• wskaźnik LED do pozycjonowania wzorów
• automatyczne nawlekanie
• 37 zaprogramowanych alfabetów
• 640 zaprogramowanych wzorów haftu
• automatyczne obcinanie nici
• wbudowany konwerter kolorowych wzorów na
monochromatyczne hafty
• bogate funkcje edycji haftów
• pasek postępu z liczbą ściegów i czasem
haftowania

PR1055X
Hafciarka jednogłowicowa 10. igłowa z dużym polem
haftu
• pole haftu 360 x 200 mm
• ponad 1000 wbudowanych programów haftu
• wbudowane czcionki, wzory ramek i wzory
wypełnienia
• 10,1” calowy ekran dotykowy LCD
• łatwe i szybkie nawlekanie nici dzięki specjalnemu
nawlekaczowi igieł
• precyzyjne pozycjonowanie haftu w unikalnym systemie kamerowania pola haftu
• od ucha do ucha – pole haftu na czapkach: 360x60mm
• łączność bezprzewodowa z maszyną WLAN
• monitorowanie pracy maszyny za pomocą dedykowanej aplikacji
• możliwość łączenia kilku maszyn w sieci i sterowania z
pojedynczego PC
• program do projektowania i edycji napisów
• bogate funkcje edycji haftów

OPROGRAMOWANIE

PED PLUS 2

PED 11

Od PED10 do PED11

Podstawowe oprogramowanie
do tworzenia wzorów haftu

Wielofunkcyjne oprogramowanie
do tworzenia wzorów hafciarskich

Upgrade oprogramowania do
tworzenia wzorów hafciarskich

• funkcja Auto-Punch
• obsługa tamborków do haftu
o wielkości do 240 x 360 mm
• funkcja PhotoStitch - ilustracje
i zdjęcia można automatycznie
przekształcić we wzory hafciarskie
• 40 czcionek
• realistyczny podgląd

• 130 zaprogramowanych czcionek
i ponad 1000 wzorów
• funkcja PhotoStitch - ilustracje
i zdjęcia można automatycznie
przekształcić we wzory hafciarskie
• kreator ściegów – twórz własne
ściegi ozdobne do szer. 100 mm
• mapowanie czcionek –
przekształcanie na czcionki
hafciarskie
• zaktualizowana paleta barw nici

• 130 zaprogramowanych czcionek
i ponad 1000 wzorów
• funkcja PhotoStitch - ilustracje
i zdjęcia można automatycznie
przekształcić we wzory hafciarskie
• kreator ściegów – twórz własne
ściegi ozdobne do szer. 100 mm
• mapowanie czcionek –
przekształcanie na czcionki
hafciarskie
• zaktualizowana paleta barw nici

OFERTA SPECJALNA na rok 2021

Brother X14S

Brother XT27

Maszyna mechaniczna
• 14 ściegów
• stębnowanie
• szycie zygzakiem
• półautomatyczne obszywanie dziurek
• regulacja długości ściegu do 4 mm
• regulacja szerokości ściegu do 5 mm
• światło LED

Maszyna mechaniczna
• mocna, metalowa konstrukcja ułatwiająca
przeszywanie grubych materiałów
• chwytacz rotacyjny
• 27 ściegów
• automatyczne obszywanie dziurek
• wbudowany nawlekacz igły
• płynna regulacja długości i szerokości ściegu
• wyłączany transporter materiału
• wolne ramię

Brother XT37

Brother KE20 Little Angel

Mocna maszyna mechaniczna
• chwytacz rotacyjny
• metalowa konstrukcja
• 37 wbudowanych ściegów,
• automatyczne obszywanie dziurek
• wyłączanie transportera
• wolne ramię umożliwiające szycie
mankietów i rękawów
• system górnej szpuli Quick-set ™
• płynna regulacja długości i szerokości szwów
• szycie wstecz

Komputerowa maszyna do nauki szycia
• wbudowanych 20 ściegów
• wolne ramię
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa
• osłona na palce
• nawlekacz nici
• regulacja długości i szerokości ściegu
• wyłączany dolny transport materiału
• szycie wstecz

NICI
GRATIS
CS70S

Brother FS20S

Komputerowa maszyna do szycia
• 70 ściegów
• 7 programów automatycznego
obszycia dziurki
• nawlekacz igły
• płynna regulacja ściegu
• wyłączny dolny transport
• automatyczne ryglowanie szwu

Komputerowa maszyna do szycia
• wbudowanych 20 ściegów
• jasny wyświetlacz LCD
• regulacja długości i szerokości ściegu
• trzy wzory dziurki automatycznej
• jasne oświetlenie diodowe pola pracy
• mocne 7-punktowe ząbki

Brother FS60X
Komputerowa maszyna do szycia
• wbudowanych 60 ściegów
• siedem wzorów automatycznego
obszycia dziurki
• mocne 7-punktowe ząbki
• ustawienie początkowej i końcowej
pozycji igły
• regulator prędkości szycia
• moduł automatycznego ryglowania
ściegu
• regulacja długości i szerokości ściegu

