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Symaskiner

Broderimaskiner

Overlock/Dæksøm

Sy/Broderimaskiner

Semiprofessionelle
broderimaskiner

Software

Historie og traditioner inden for sy-verden
Brother er et navn, der er kendt for
produktion af sy- og broderimaskiner i
høj kvalitet indenfor både husholdnings
og industrisektoren.
Det er derfor ikke tilfældigt, at Brother i
mere end 100 år, har præget markedet
og idag er en af de absolut markedsførende symaskine fabrikanter.

1908

Virksomheden blev grundlagt

2005

1928

Produktion af de første Brother
symaskiner

Første computer, sy- og broderisystem i
“Innov-ís” serien

2008

1947

Starter Eksporten af Brother symaskiner

Første computer, sy- og broderisystem
med aktiv Kamera Funktion

1959

De først Brother maskiner bliver solgt i
Danmark

2009

Grundlæggelse af
“Brother Symaskiner Europa GmbH”

1979

Første Brother computer symaskiner

2010

1991

Første Brother sy- og broderimaskine
“Super Galaxie”

Præsentation af 10-nåls broderimaskinen
“PR-1000”

2011

Præsenteres “Laura Ashley” serien

2012

Introduktion af den nye “V-serie” og
cutwork til PR

1996

Første software pakke til Brother Broderi
Design “PE-Design”

2003

Første semi-professionelle Brother
broderimaskine “PR600”

TESTSIEGER
GUT (2,1)

1.395,-kr.

3.495,-kr.

Im Test: 12 Nähmaschinen (Freiarm)
Ausgabe 02/2011

10 Anniversary

XN1700

DS-120

•
•
•
•
•

• 20 indbyggede sømme
• Et-trinsknaphul
• LCD-skærm der viser den
valgte søm, anbefalet trykfod,
stinglængde og -bredde
• Hurtig ilægning af spolen
• Transportør kan sænkes
• Nåletråder
• Letvægt symaskine

Mekanisk symaskine
17 indbyggede sømme
Fast stinglængde og -bredde
4-trins knaphul
Letvægt symaskine

Nähen gut (2,3)
Handhabung gut (1,8)
Technische Prüfung gut (2,0)
Sicherheit gut (2,2)

2.595,-kr.

• 16 indbyggede sømme, vælges
ved hjælp af drejeknap
• 3 et-trinsknaphuller
• LCD-skærm der viser den
valgte søm, anbefalet trykfod,
stinglængde og -bredde
• Hastighedsregulering
• Test-vinder i stor tysk undersøgelse
• Nåletråder

Broderimaskiner

17.495,-kr.

NX-2000
NX
200
000
0
• Stor berørings skærm
• 430 indbyggede sømme og store,
små bogstaver
• Hastighedsregulering eller stingbredde
• AHA Automatisk højde justering af
trykfoden
• 1000 sting pr. minut
• 7-punkt transportør, med sidelæns
transport (For brede sømme)

Brother´s broderimaskiner er meget
gennemtænkte i opbygningen, for
at sikre en super nem brugerflade.
F.eks har alle modeller indbygget
touchskærm.
Alle Brother broderimaskiner bruger
USB porte som giver nem adgang til
broderier fra computer/internet.
NY!
Med laserfunktion

32.995,-kr.

V5
• 300 x 180 mm broderiareal
• Tråd afklip også mellem 2 felter
af samme farve
• 227 broderier
• Sensor for over- og undertråd
• Automatisk nåletråder
• 531 søm-typer
• Undertrådsarbejde
• Stor arbejdsplads (280 x 110 mm)

48.995,-k

V7
• 300 x 180 mm broderiareal
• Tråd afklip også mellem 2 felter af
samme farve
• Laser guideline
• Sensor pen
• Elektronisk overstransportør
• 227 broderier
• Sensor for over- og undertråd

•
•
•
•
•
•
•

Automatisk nåletråder
531 søm-typer
Undertrådsarbejde
Stor arbejdsplads (280 x 110 mm)
Sy-/broderihastighed 1050 sting/min.
Flere muligheder for aut. hæftning
Multifunktionsfodpedal som
ekstra tilbehør

NY!

NY!

4.995,-kr.

5.995,-kr.

35

55

• 70 indbyggede sømme,
vælges ved hjælp af drejeknap
• 7 et-trinsknaphuller
• LCD-skærm der viser den
valgte søm, anbefalet trykfod,
stinglængde og -bredde
• Hastighedsregulering
• 7-punkt transportør

•
•
•

•
•
•
•

7.995,-kr.

10.995,-kr.

350SE

550SE

135 indbyggede sømme og bogstaver • 294 indbyggede sømme og
bogstaver
10 et-trinsknaphuller
• Syning uden fodpedal
LCD-skærm der viser den valgte
søm, anbefalet trykfod, stinglængde • Automatisk trådafklip
• 7-punkt transportør
og -bredde
• Automatisk nåletråder
Hastighedsregulering
• Knæløfter
7-punkt transportør
• Personlige indstillinger af alle
Automatisk nåletråder
sømme
Syning uden fodpedal

NY!

• 429 indbyggede sømme og store,
små bogstaver
• Automatisk trådafklip
• 7-punkt transportør, med sidelæns
transport
• Automatisk nåletråder
• Knæløfter
• Personlige indstillinger af alle sømme

NY!

10.995,-kr.
kr.
21.995,-kr.

9.995,-kr.
kr.

18.495,-kr.
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750E
• 130 x 180 mm broderifelt
(130 x 300 mm som tilbehør)
• 136 indbyggede broderier
• LCD-berørings skærm
• 650 sting pr. minut
• Sensor for over- og undertråd
• Automatisk nåletråder
• USB-port til USB-stik

NY!

V3
• 300 x 180 mm broderiareal
• Tråd afklip også mellem 2 felter af
samme farve
• 227 broderier
• Sensor for over- og undertråd
• Automatisk nåletråder
• Stor arbejdsplads (280 x 110 mm)
• Broderihastighed 1050 sting/min.
• 14 broderifonte

1250

955
• 100 x 100 mm broderifelt
• 296 broderier (70 indbyggede,
126 på CD og 100 broderier
på USB-stik)
• 129 indbyggede sømme
• Sensor for over- og undertråd
• Automatisk nåletråder
• USB-port til USB-stik

• 130 x 180 mm broderifelt
(130 x 300 mm)
• 136 indbyggede broderier
• LCD-berørings skærm
• 429 indbyggede sømme
• 10 knaphuller
• Automatisk nåletråder
• USB-port til USB-stik

med USB-tegneplade

64.995,-kr.

kr.

• 300 x 200 mm broderifelt
• 628 indbyggede broderier
• Ny og forbedret farve LCDberørings skærm
• Flere end 1800 sømme
• AHA Automatisk højde justering
af trykfoden
• Kamerateknologo til placering af
broderier

• Kamerateknologi til syning langs
kanter
• 2 USB-port til USB-stik og
1 USB direkte til PC
• Inkl. opradering 1. og 2.
(nye funktioner som indscanning
og farveblanding)

3.995,-kr.

10.495,-kr.

PE-Design Plus

PE-Design Next
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Ideel for begyndere
Fra tegning til broderi på få minutter
Foto-sting (i flere udgaver)
Sting følger ved ændring af størrelse
Import/exporter fra og til flere fil-typer
Rammer i ønskede størrelser
35 fonte indbygget
Sy simulator

For det professionelle resultat
Fra tegning til broderi på få minutter
Foto-sting (i flere udgaver)
Sting følger ved ændring af størrelse
Import/exporter fra og til flere fil-typer
Rammer i ønskede størrelser
100 fonte indbygget + TT-fonte
Broderi op til 100 x 100 cm

Brother tilbyder et stort
udvalg af ekstratilbehør

3.995,-kr.

4.995,-kr.

1034D Overlocker

3034D Overlocker
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For professionelle resultater
3/4 tråds overlock
Snap-on trykfod
Let omstillig til rullesøm
Differentiale transport

For professionelle resultater
3/4 tråds overlock
Nem at tråde
Let omstilling til rullesøm
Differentiale transport
Affaldsbakke

6.495,-kr.

5.995,-kr.

4234D Overlocker

2340CV Dæksømsmaskine

•
•
•
•
•
•

• For professionelle afslutninger
• Hurtig og let undergriber
trådningssystem
• Differentiale transport, giver
perfekte sømme i alle stoffer
• Snap-on trykfod
• Stinglængde mellem 2 og 4 mm

For professionelle resultater
2/3/4 tråds overlock
Nåletråder
LED-lys
Differentiale transport
Forlængerbord (ekstra tilbehør)

Alle specifikationer korrekte ved trykning.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærke. Printed in Germany 2012.09. #GeneralLeaflet_DK

Trykfødder, forlænger/quiltebord osv. På
Brother´s hjemmeside brothersewing.dk
kan du finde en oversigt over de ekstra
trykfødder mm. Der finder du også danske brugsanvisninger til de enkelte trykfødder samt spændende syprojekter på
dansk.

Kontakt:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)
www.brothersewing.dk
Find mere information / inspiration på www.brothersewing.dk

