Produktu katalogs

2018 / 2019

ŠUJMAŠĪNAS
Prasīgiem šūšanas darbiem
Jaunākās tehnoloģijas un ekskluzīvs dizains.
Atklājiet savu radošumu un talantu. Liela un
ērta darba virsma. Piemērota apģērba vai
mājas tekstila šūšanai. It īpaši piemērota
stepēšanai un tekstilmozaīkai.
Piepildiet savus sapņus par šūšanu un
izbaudiet vēl vairak radošo brīvibu,
kuru sniedz šī šujmašīna.

VQ2

NV1800Q

2.175,1.300,-

Inovācijas šūšanas hobijam un mājsaimniecībai

Attālums pa labi no adatas ir 21cm un uzlabota auduma virzības sistēma ļauj Jums šūt brīvi un precīzi. Tagad iespējams vēl atrāk un vienkāršāk
saniegt profesionālus šūšanas rezultātus.

1300
1100

1.099,-

NV1040
Special Edition

850,Ērta dūrienu izvēle

Šūšanas prieks garantēts
Izbaudiet ērtās dūrienu izvēles un rediģēšanas funkcijas, automātisko diegu apgriešanu un
šujmašīnas vadību ar taustiņiem - tik vienkārši vēl nav bijis!

F460
F420

950,-

2

750,-

750,-

Nepārspējama kvalitāte
Šīs viegli lietojamās datorizētās šujmašīnas ar praktiskām funkcijām ir ideāls risinājums dekoratīvai šūšanai un modes tērpu radīšanai.

F410
F400

649,-

599,-

Šūšana var būt ļoti vienkārša
Šīs šujmašīnas ir ideāli palīgi - neticami parocīgas un ērtas lietošanā, šīm šujmašīnām ir visas svarīgākās un nepieciešamākās funkcijas, lai
nodrošinātu perfektu rezultātu. Pārliecinieties par šo kompakto šujmašīnu universālo kvalitāti!

55 Fashion Edition
35
27 Special Edition

499,429,-

Iekļauts CSP1

379,Iekļauts ciets pārsegs

20 Limited Edition
15

349,“Stiftung Warentest” testa vērtējums:

299,-

“Tas ir vienkārši un aizraujoši vienlaikus,
un tas ir galvenais, kas Jums ir vajadzīgs“
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ŠUJMAŠĪNU SALĪDZINĀJUMS
VQ2

NV1800Q

NV1300

F460

NV1100

NV1040SE

Ieprogrammētie šūšanas dūrieni

473

232

182

182

140

40

Pogcaurumi

14

10

10

10

10

6

Alfabēti

5

5

5

5

5
(tikai lielie burti)

LED - diožu skaits

5

2

2

2

2

2

Displeja veids

LCD-skārienveida

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

Displeja izmērs

7 collas

3,7 collas

3,5 collas

3,5 collas

3,5 collas

3,5 collas

Attālums pa labi no adatas cm

28,5

21

21

19

21

21

Maksimālais dūrienu skaits minūtē

1050

850

850

850

850

850

LCD-skārienveida

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca













automātiska

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

Automātiskā diega apgriešanas funkcija













Pabeigtā motīva funkcija













Dūrienu izvēles veids
Brīvrokas šūšanas iespēja
Augšējā diega ievēršana adatā

Elektroniskais augšējais transportieris

iegādājams papildus

Automātiska pēdiņas pielāgošana





Precīza pagrieziena funkcija





Sānu kustību transportieris


(8-soļu)


(4-soļu)


(4-soļu)


(4-soļu)

elektronisks

elektronisks

elektronisks

elektronisks

elektronisks

elektronisks


(taisnstūra)


(taisnstūra)


(taisnstūra)


(taisnstūra)


(taisnstūra)


(taisnstūra)

Zobiņu nolaišana

elektroniska

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

Adatas diega spriegojums

automātisks

automātisks

automātisks

automātisks

manuāls

manuāls

Regulējams pēdiņas spiediens
Septiņu punktu transportieris

Adatas diega sensors



Apakšējā diega sensors



Stop taustiņš ar adatas pozīciju augšā / lejā













Šūšana ar pedāli













Snap-on kājas sistēma













Apakšējās spoles ievietošana

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

Apakšējā spoles uztīšanas automātika


(neatkarīga)











Elektroniska ātruma regulēšana

ü











Automātisks vīles nostiprinājums

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Zig-zag regulēšana

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Dūrienu kombinēšana

ü

ü

ü

ü

ü

Spoguļattēls

ü

ü

ü

ü

ü

Motīva saglabāšana

ü

ü

ü

ü

ü

Sava dizaina izveidošana

ü

ü

ü

ü

ü

Pēdiņas pacēlājs ar celi

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

iegādājama
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

Kviltinga pēdiņa (F005N)
Mehāniskais augšējais transportieris
Daudzfunkcionālais pedālis
Spolītes dekorēšanas komplekts
Apļa šūšanas komplekts
Aksesuāru nodalījums
Pieliekams galds
Šujmašīnas pārsegs

4

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
ü

ü
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
ü

ü

ü

ü

ü

iegādājams
papildus



iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

PVC

plastmasas

plastmasas

plastmasas

plastmasas

plastmasas

F420

F410

F400

55FE

35

27SE

140

100

40

50

40

16

40

16

10

7

6

5

5

3

5

3

5
(tikai lielie burti)

4
(tikai lielie burti)

2

2

2

1

1

1

1

1

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

LC-displejs

3,5 collas

2,7 collas

2,7 collas

2,2 collas

2,2 collas

2,2 collas

2,2 collas

2,2 collas

19

19

19

16

16

16

16

16

850

850

850

850

850

850

850

850

elektroniska
funkciju ripa

elektroniska
funkciju ripa

elektroniska
funkciju ripa

20LE

15

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

tiešā ciparnīca

elektroniska
funkciju ripa

















īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

komfortabla

komfortabla

standarta

standarta

standarta













elektronisks

mehānisks

mehānisks


(taisnstūra)


(taisnstūra)


(taisnstūra)











manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

















































horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

































ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājams
papildus
iegādājams
papildus





ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

iegādājama
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus
iegādājams
papildus

ü
(iekļauts CSP1)

ü







ü







iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

plastmasas

plastmasas

plastmasas

plastmasas

plastmasas

plastmasas

PVC

PVC
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MAZCENAS ŠUJMAŠĪNAS
Kompaktā Brother datorizētā šujmašīna CS10 ir ērti un vienkārši lietojama un pārvietojama. Jūs varat
paņemt šujmašīnu līdzi, lai kur Jūs dotos.
CS10

199,Uzticamas un pārbaudītas vērtības - izturīgās Brother elektromehāniskās šujmašīnas gan
iesācējiem, gan profesionāļiem.
HF27
HF37

259,-

279,BQ25

BN27

219,-

179,-

Šujmašīnas ar pamata funkcijām dažādiem audumu veidiem.
J14s

BQ17

149,6

119,-

MAZCENAS ŠUJMAŠĪNU SALĪDZINĀJUMS
J14s

KD144

KE14

BQ17

BQ25

BN27

HF27

HF37

CS10

14

14

14

17

25

27

27

37

39











Ieprogrammētie šūšanas
dūrieni
Regulējami šūšanas dūrieni
Pogcaurumu veidi
Zig-zag maksimālais
platums

1
(4-soļu)

1
(4-soļu)

1
(4-soļu)

1
(4-soļu)

1
(4-soļu)

1
(automātisks)

1
(automātisks)

1
(automātisks)

5
(automātiski)

5mm

5mm

5mm

5mm

5mm

5mm

7mm

7mm

5mm

Apgaismojums

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Dūrienu izvēle

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

funkcionāla ripa

taustiņi













Brīvrokas šūšana
Augšējā diega ievēršana

manuāla

manuāla

manuāla

manuāla

Regulējams adatas diega
spriegojums

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls

manuāls



















horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla













Šūšana ar pedāli
Apakšējās spoles ievietošana
Aksesuāru lādīte
Pieliekams galds
Maināmas dizaina uzlīmes







iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

iegādājams
papildus

PVC

PVC

PVC

Plastmasas

PVC













Šujmašīnas pārvalks
DVD apmācības video

pusautomātiska pusautomātiska pusautomātiska pusautomātiska pusautomātiska









Šujmašīnas KD144s un KE14s būs uzticams draugs jaunajiem šuvējiem
mazu un lielu šūšanas darbu veikšanai.
KD144s

KD144s

119,-

119,-

Iespēja izvēlēties kādu no vēl diviem paneļa dekoriem.

Gaišs LED apgaismojums gan acu komfortam,
gan lieliski izgaismotai darba virsmai.

Horizontālas apakšējās spolītes novietojums
vieglai ievietošanai un optimālam diegu
patēriņam.

Pirkstu aizsargs drošībai.
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IZŠŪŠANAS MAŠĪNAS - ŠUJMAŠĪNAS
Vienā sistēmā vairākas tehnikas realizējiet savas idejas ar labāko no Brother!

XV

7.200,-

Izšūšanas laukums 240 x 360mm
Augstas izširstspējas 10,1 collu (25,65cm) ekrāns ir tikpat
liels kā planšetdatoram. Tas piedāvā vieglākas un ērtākas
rediģēšanas iespējas kā jebkad agrāk.

Ieskenējiet savu zīmējumu ar skenēšanas rāmja palīdzību.
Kamera uztvers objektu automātiski un pārvērtīs to
izšūšanas dūrienos.

Neizmērojama dizaina brīvība
Šī mašīna pārliecina ar profesionāliem šūšanas, izšūšanas un kviltinga rezultātiem. Daudzas jaunas funkcijas,
kā piemēram, lāzera virziena rādītājs ideālai un taisnai šūšanai, un ultraskaņas sensoru pildspalva, lai
pievienotu un pozicionētu izšuvumus.

Izšūšanas pēdiņa ar LED gaismas
staru adatas pozicionēšanai

V7

Skārienjutīgajā ekrānā augšējā transportiera pēdiņu
iesējams pielāgot atbilstoši izvēlētajam materiālam.

4.900,8

Kompakta funkcionalitāte vienā mašīnā
Šī šūšanas, kviltinga un izšūšanas mašīna Jums sniedz iespēju izvēlēties
starp simtiem jaunām un izsmalcinātām programmām visdažādāko vēlmju
realizācijai. Liels izšūšanas un šūšanas laukums, kā arī papildus darba virsmas
pagarinājums, rada plašu telpu lieliem un apjomīgiem projektiem.
Pateicoties vienkāršam vadības mehānismam, izšūšanas rāmji ir
viegli uzstādāmi un noņemami.

V5

3.180,-

Elektroniski centralizēti taustiņi mašīnas funkciju
vieglākai kotrolei.

Labāka kombinācija kā jebkad agrāk
Visiem, kas vēlas nevainojami šūt un veidot radošus izšuvumus, piedāvājam šīs kombinētās mašīnas, kurām ir daudzveidīgi izšūšanas zīmējumu un
dūrienu veidi, automātiskas funkcijas un plašs piederumu klāsts.

NV2600

F480

2.100,-

1.450,-
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IZŠŪŠANAS MAŠĪNAS - ŠUJMAŠĪNAS

Vēl vairāk radošuma ar Disney maģiju
Brother Innov-is M280D ir ideāla mašīna gan šūšanas, gan
izšūšanas darbiem. Pie tam tos var papildināt ar dizainiem
no Disney pasaku valstības.
Pateicoties ieprogrammētajiem šūšanas un izšūšanas
dizainiem, Jūsu radošo darbu rezultāts būs vienmēr
pasakains.

JAUNUMS!

M280D

899,-
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IZŠŪŠANAS MAŠĪNU - ŠUJMAŠĪNU SALĪDZINĀJUMS
Displeja tips
Displeja lielums

XV

V7

V5

NV2600

F480

M280D

IPS LCD skārienjūtīgs
16 mlj. krāsas

LCD-skārienjūtīgs
260.000 krāsas

LCD-skārienjūtīgs
260.000 krāsas

LCD-skārienjūtīgs,
krāsu

LCD-skārienjūtīgs,
krāsu

LCD-skārienjūtīgs,
krāsu

10.1 collas

7 collas

7 collas

3.7 collas

3.7 collas

3.7 collas

Attālums pa labi no adatas cm

28,5

28,5

28,5

21

19

15,7

Maksimālais dūrienu skaits minūtē

1050

1050

1050

850

850

850

LED-apgaismojums (diožu skaits)

7

6

6

2

2

1

Ieprogrammētie šūšanas dūrieni*

660

473

473

232

182

181

Pogcaurumu veidi

16

14

14

10

10

10

Alfabētu veidi (šūšanas režīmā)

5

5

5

5

5

4

automātiska

automātiska

automātiska

īpaši-komfortabla

īpaši-komfortabla

komfortabla

Apakšējās spoles ievietošana

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

Automātiskā diega nogriešana













Augšējā diega sensors














Augšējā diega ievēršana

Apakšējā diega sensors
Sānu kustību transportieris
Nolaižams transportieris












(8-soļu)


(8-soļu)


(8-soļu)


(4-soļu)


(4-soļu)

elektronisks

manuāls

manuāls

manuāls

elektronisks

elektronisks

Elektronisks augšējais transportieris





iegādājams papildus

Mehānisks augšējais transportieris

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus



iegādājams papildus





Lāzera funkcija
Apakšējā diega uztīšanas automātika






(neatkarīga)


(neatkarīga)


(neatkarīga)



Automātiska pēdiņas pielāgošana









Motīva pabeigšana











elektronisks

elektronisks

elektronisks

elektronisks

elektronisks

PC + 2x USB

PC + USB

PC + USB

USB

USB

USB

automātiska / brīvrokas

brīvrokas

brīvrokas

brīvrokas

brīvrokas

brīvrokas

Adatas pozīcijas

29

29

29

15

15

15

Sava dūriena izveidošana

ü

ü

ü

ü

ü

ü

3-soļu elektronisks











Pieliekams galds

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Mašīnas pārsegs

PVC

PVC

PVC

plastmasas

plastmasas

plastmasas

iegādājama papildus

iegādājama papildus

iegādājama papildus

Regulējams pēdiņas spiediens
USB kontaktligzda
Stepēšanas funkcija

Pēdiņas pacēlājs ar celi

Kviltinga pēdiņa (F005N)

iegādājama papildus

iegādājama papildus

iegādājama papildus

USB peles vadība







Teksta rediģēšana vairākās rindās,
pozicionēšana (L-M-R)

ü
(M)

ü
(M)**

ü
(M)**

ü
(M)

ü
(M)

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Multifunkcionālais pedālis
Spolītes dekorēšanas komplekts







iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

180 x 300
(200 x 300**)

240 x 360

160 x 260

130 x 180

100 x 100

Maksimālais izšūšanas ātrums
(dūrieni / minūtē)

180 x 300
(200 x 300**)

1050

1050

1050

850

650

400

Ieprogrammētie izšuvumi

573

224

224

138

138

125

Alfabētu veidi (izšūšanas režīmā)

22

17

17

11

11

10

Ieprogrammētie ierāmējuma veidi

140

140

140

140

140

140

Izšūšanas laukums mm

Rāmju skaits (standarta komplektācijā)

4

2

2

2

2

1

Diega spoļu turētājs

2

2

2

1

1

1

iebūvēts

iebūvēts

iebūvēts

iebūvēts









LED gaismas stars
Reālistiska izšuvuma pirmapskate





Adatas sensors izšuvuma pozicionēšanai





Kamera izšuvuma pozicionēšanai



Kamera skenēšanai



Krāsu maiņas iespēja



Elektroniska diegu krāsu izvēle

			


*ieskaitot pogcaurumus (UGKV1)

** ar papildus iegādājamu atjauninājumu (UGKV1)
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PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Izšūšanas projekts ar personīgu raksturu
Dažādas sarežģītības izšūšanas programmnodrošinājumi - no iesācēja līmeņa līdz profesionālim. Viss, ko vien var vēlēties!
Pārvērtiet izvēlētos dizainus, fotogrāfijas un datorgrafikas izšūšanas dūrienos.
Programmnodrošinājumi savienojami arī ar ScanNCut.

1.290,-
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PE-Design 10

PE-Design Plus 2

• Programma, lai radītu izšūšanas
dizainus
• Uzlabota, ērtākai lietošanai
• 130 ieprogrammēti burtu fonti
vairāk kā 1000 dizainu
• Iespēja pārvērst fotogrāfijas un
ilustrācijas izšūšanai
• USB pieslēgumatslēga

• Pamata programma izšūšanas
dizainu veidošanai
• Auto Punch funkcija
• Rāmju izmēra izvēle līdz
240 x 360 mm
• Fotodūriens
• 40 burtu fonti
• Reālistiska pirmapskate
• Iespēja importēt datus no
13 dažādiem formātiem

389,-

PUSRŪPNIECISKĀS IZŠŪŠANAS MAŠĪNAS
Liels izšūšanas laukums un ātrums
Ar pusrūpnieciskajām Brother izšūšanas mašīnām Jūs radīsiet visaugstākās kvalitātes izšuvumus. Vienkārša dizaina rediģēšana uz skārienjūtīga
ekrāna. Pirms izšūšanas pirmapskates funkcija. Jūs varat šūt līdz pat 6 vai 10 krāsu dizainus bez diegu nomaiņas.
Dizaina pozicionēšanas iespēja ar kameras palīdzību

PR1050X
• Izšūšanas mašīna 360 x 200 mm (360 x 360 mm*)
• 10-adatu vienas galvas izšūšanas mašīna ar
cilindra roku
• Kamera ar milimetra precizitāti izšuvuma
pozicionēšanai
• Liels, augstas izšķirtspējas LCD skārienjūtīgs krāsu
(16 milj) ekrāns
• 37 burtu veidi un 538 ieprogrammēti izšuvumi
• Diegu secības izkārtojums LED krāsu ekrānā
• Izšūšanas ātrums no 400 līdz 1000 dūrieniem
minūtē
• Automātiska diegu ievēršana
Statīvs PR / VR izšūšanas
• 3 USB un 1 SD kartes kontaktligzda
mašīnām.
• Komplektācijā iekļauti 4 izšūšanas rāmji

9.860,Papildus iegādājamie piederumi PR modeļiem:
»»
»»
»»
»»
»»

Cepuru rāmju komplekts
3 apaļo rāmju komplekts
Rāmis malu izšūšanai
Skavu rāmis
Cilindra rāmju komplekts

»» Pieliekams galds
(PR1050X standarta komplektācijā)
»» “PR Cutwork Kit” komplekts (tikai PR655)
»» Statīvs uz riteņiem
»» Skenēšanas rāmis** (tikai PR1050X)

PR670E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.980,-

* papildus iegādājams rāmis

** pieejams no 2017.gada

JAUNUMS!

6-adatu vienas galvas izšūšanas mašīna
Izšūšanas laukums 300 x 200mm
10,1 collu LCD skārienjūtīgais ekrāns
Individuāli iestādāms ātrums katrai adatai
Izšūšanas ātrums no 400 līdz 1000 dūrieniem
minūtē
Šūšanas uzsākšanas ātruma paātrinājums
LED gaismas stars
Automātiskā diegu ievēršana
Brīvā roka
37 ieprogrammēti burtu fonti
640 ieprogrammēti izšūšanas dizaini
Automātiskā diegu nogriešana
Krāsainu motīvu pārvēršana melnbaltos
Dažādas rediģēšanas funkcijas
Izšūšanas darbību un secību josla
Video instrukcija un pamācības
3 USB un 1 SD kartes kontaktligzda

Pozicionēšanas sensors:
iebūvēta kamera ar automātisko
pagriešanas un centrēšanas
funkciju ļauj precīzi ievietot
izšuvuma motīvu vēlamajā vietā.

Rāmju noteikšanas sensors
automātiski nosaka pielietojamo
rāmi (attēlā: papildus iegādājams
skavu rāmis).
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IZŠŪŠANAS MAŠĪNAS
Sensācija izšūšanas un kviltinga jomā
Jūs gaida pilnīgi jauns Brother koncepts izšūšanai un brīvajai stepēšanai!
Šī vienadatas izšūšanas mašīna atbilst gan hobija, gan pusprofesionālam iemaņu līmenim.
Tāpēc tā ir piemērota visiem amata pratēju vērienīgiem un izsmalcinātiem dizainiem.

VR
• Izšūšanas laukums 200 x 200mm
• 7 collu skārienjūtīgs ekrāns ar 260 000
krāsām
• Automātiska diegu ievēršana
• Neatkarīga spolītes uztīšana
• Izšūšanas ātrums līdz 1000 dūrieniem minūtē
• Krāsu izvietojuma maiņa, kas ļauj saīsināt
izšūšanas laiku
• LED gaismas stars dūriena pozicionēšanai
• 305 ieprogrammēti izšuvumi
• 20 ieprogrammēti burtu fonti
• Brīvrokas stepēšanas iespēja
• Viegla piekļūšana apakšējai spolītei
• Komplektā 6 izšūšanas rāmji

Papildus iegādājami aksesuāri:
»» Komplekts brīvrokas šūšanai un
kviltingam
»» Multi funkcionāls pēdiņas kontrolieris
»» Cepuru rāmja komplekts
»» Plakanais rāmis 200 x 200 mm
»» 3 apaļo rāmju komplekts
»» Rāmis malu izšuvumiem 180 x 100mm
»» Cilindra rāmja komplekts
»» Skavu rāmja komplekts
»» Papildus darba virsma*
»» Statīvs uz riteņiem
»» Programmnodrošinājums
PE-Design 10 / PE-Design Plus

3.999,-

200 x 200 mm

100 x 100 mm

70 x 41 mm

44 x 38 mm

50 x 50 mm

33 x 75 mm

LED gaismas stars iecentrē adatu tieši vēlamajā izšuvuma sākuma punktā.

Komplektā izšūšanas rāmju izlase dažādām funkcijām, t.sk. izšūšanai uz
somām un piedurknēm.

Ieprogrammēti skaisti ornamentālie, dekoratīvie un stepēšanas dizaini.

Papildus iegādājams komplekts brīvrokas stepēšanai.
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* Iekļauts brīvrokas stepēšanas komplektā.

Radiet izšūšanas darbus profesionāli

V3

Pateicoties lielajam izšūšanas laukumam un ieprogrammētajiem izšuvumiem,
Jums paveras iespējas brīnišķīgiem izšuvumiem.
Lielajā krāsu skārienjutīgajā ekrānā Jūs varat rediģēt izšuvumu un veidot
savu motīvu.
Izmantojot USB kontaktligzdu, Jūs varat pievienot un pielāgot
savus radītos dizainus, kas atspoguļosies ekrānā.

2.170,Profesionāls pieskāriens katram Jūsu projektam
NV800E
Šai izšūšanas mašīnai ir liela darba virsma un 160 x 260mm
izšūšanas laukums. Iespaidīgajā krāsu LCD skārienjutīgajā
ekrānā atspoguļojas izšujamā attēla parametri un izkārtojums.
Jūsu idejas tiek realizētas ātri un precīzi.

1.250,-

F440E

Draudzīga tehnoloģija katram lietotājam
Aplikācijas un plašs ieprogrammēto dizainu un burtu fontu klāsts, ar kuriem
Jūs varat radīt neatkārtojami radošus izšuvumus.

999,Mazo izšuvumu lielais palīgs
Realizējiet savus sapņus ar izšūšanas mašīnu Innov-is
M240ED. Daudz ieprogrammēti dizaini, t.sk. Disney
pasaku motīvi. Savienojiet izšūšanas dizainus dažādās
kombinācijās, pievienojiet tekstu vai izrotājiet tos ar
izšūtām apmalēm.

JAUNUMS!

M240ED

599,15

IZŠŪŠANAS MAŠĪNU SALĪDZINĀJUMS
PR1050X
Adatu skaits

10

Spoļu turētāju skaits

PR670E
6

VR
1

10

6

4

360 x 200 (360 x 360*)

300 x 200

200 x 200

Rāmju skaits (standarta komplektācijā)

4

4

6

Maksimālais izšūšanas ātrums (dūrieni /
minūtē)

1000

1000

1000

IPS LCD-skārienjūtīgs 16 milj. krāsas

IPS LCD-skārienjūtīgs 16 milj. krāsas

LCD-skārienjūtīgs 260 000 krāsas

10,1 collas

10,1 collas

7 collas

LED apgaismojums (diožu skaits)

5

3

4

Brīvrokas izšūšana







Izšūšanas laukums mm

Displeja tips
Displeja izmērs

Apakšējās spoles ievietošana

vertikāla

vertikāla

vertikāla

automātiska

automātiska

automātiska

Diega nogriešanas funkcija

ü

ü

ü

Adatas diega sensors

ü

ü

ü

Kamera izšuvuma pozicionēšanai

ü

Kamera skenēšanas funkcijai

ü
iebūvēts

iebūvēts

iegādājama papildus

iegādājama papildus

iegādājama papildus

Augšējā diega ievēršana

LED gaismas stars
Apakšējā diega uztīšanas automātika
USB kontaktligzda

PC + 2x USB

PC + 2x USB

PC + USB

Ieprogrammētie alfabētu fonti

37

37

20

Ieprogrammētie izšuvumi

538

640

305

Ieprogrammētie ierāmējuma veidi

140

140

140

Reālistiskā izšuvuma pirmapskate

ü

ü

ü

Izšūšuvuma rediģēšana, izmēra maiņa,
rotēšana u.c.

ü

ü

ü

Burtu izmēra izvēle (L-M-S)

ü

ü

ü

Teksta rediģēšana vairākās rindās,
pozicionēšana (L_M_R)

ü

ü

ü

Pārstaipu apgriešana

ü

ü

ü

Video pamācība

ü

ü

Pārvēršana vienkrāsas izšuvumā

ü

ü

ü

Diegu krāsu izkārtojums

ü

ü

ü

Diegu krāsu personīgā izvēlne

ü

ü

ü

USB peles vadība

ü

ü

ü

Rišeljē izšūšana „Cutwork Kit“
Brīvās stepēšanas piederumu komplekts
Stepēšanas funkcija

iegādājams papildus
My Design Center (pieejams no 2017)
Programmatūras atjauninājums PRSCANFKIT1

Pieliekams galds

iegādājama papildus

ü

iegādājams papildus

iegādājams papildus

ü

ü

Statīvs uz riteņiem

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Cepuru rāmju komplekts

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Apaļo rāmju komplekts

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Rāmis malu izšūšanai

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Skavu rāmju komplekts

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Cilindra rāmis

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

„Jumbo“ rāmis

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Kompaktais rāmis

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Rāmis izšūšanai uz piedurknēm

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Mašīnas pārklājs
Krāsu maiņa

Divpusējs skavu rāmis
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* iegādājams papildus

ü

iegādājams papildus

V3

NV800E

F440E

1

1

1

M240ED

JAUNUMS!
1

1

1

1

1

180 x 300 (200 x 300**)

160 x 260

130 x 180

100 x 100

2

1

1

1

1050

850

650

400

LCD-skārienjūtīgs 260 000 krāsas

LCD-skārienjūtīgs krāsu

LCD-skārienjūtīgs krāsu

LCD-skārienjūtīgs krāsu

7 collas

3,7 collas

3,7 collas

3,7 collas

6

2

2

1

horizontāla

horizontāla

horizontāla

horizontāla

automātiska

īpaši komfortabla

īpaši komfortabla

komfortabla

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

iegādājams papildus

iegādājams papildus

ü (neatkarīga)

ü

ü

ü

PC + USB

USB

USB

USB

17

11

11

10

224

138

138

125

140

140

140

140

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü (M)**

ü (M)

ü (M)

ü

PVC

PVC

PVC

PVC

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

ü
ü

ü

**papildus iegādājamu atjauninājums UGKV1
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Laipni lūgti innovāciju pasaulē! Skenējiet - izgrieziet - veidojiet! Bezgalīgas iespējas Jūsu radošumam!
CM300
Jūsu vaļaspriekam
Scanncut izgriež no papīra, kartona, līmplēves, filca, auduma un citiem
materiāliem. Ideāls palīgs šūšanas un kviltinga darbiem, papīra kartiņu,
apsveikumu un dekorāciju radīšanai.

299,CM700
Vissmalkākajiem rokdarbiem
Pasaulē pirmās hobija līmeņa griešanas mašīnas ar iebūvētu skeneri.
Ieskenējiet ar roku zīmētu attēlu, žurnāla izgriezumu vai fotogrāfiju un
izgrieziet vēlamo formu vai kontūru.

399,CM900

Mūsdienīgi un parocīgi
Bezmaksas datorprogramma un bezvadu savienojums ar datoru ļaus
Jums pārnest dizainu vieglāk kā jebkad agrāk.

450,-
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ScanNCut SALĪDZINĀJUMS
CM300

CM700

CM900

Bezvadu pieslēgums (WLAN)

ü

ü

Bezvadu pieslēgums planšetdatoram

ü

ü

4,8 collu ekrāns

ü

305 x 610 mm izmēra skenēšana

ü

ü

300 dpi

300 dpi

500 dpi

601

631

1102

Ieprogrammētie burtu fonti

5

7

15

Krāsu atpazīšana skenējot

ü

ü

ü

SVG faila nolasīšana

ü

ü

ü

Objekta nolasīšanas kapacitāte
Ieprogrammētie dizaini

PES datu nolasīšana

ü (ver.1.30)

Gradēšanas funkcija

ü

ü

ü

Savienojums ar USB vadu

ü

ü

ü

Pieskārienirbuļa un lāstiņas turētājs

ü

6-krāsu zīmuļu komplekts

iegādājams papildus

iegādājams papildus

1

2-izdzēšamo zīmuļu komplekts

iegādājams papildus

iegādājams papildus

1

Zīmuļa turētājs

iegādājams papildus

iegādājams papildus

1

Standarta paklājiņš

iegādājams papildus

iegādājams papildus

1

Standarta asmens

1

1

1

Standarta asmens turētājs

1

1

1

Vidēji līpošais paklājiņš

1

1

1

Dziļās griešanas asmens

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Dziļās griešanas asmens turētājs

iegādājams papildus

iegādājams papildus

iegādājams papildus

Stipri līpoša auduma atbalsta lapa

iegādājama papildus

ir iegādājama papildus

2

ü

ü

ü

Apmācība CD

Plašā klāstā pieejami papildus iegādājami palīgpiederumi - paklājiņi, griešanas asmeņi, atbalsta materiāli,
dizainu paraugi USB formātā un daudz kas cits.

Folija pārnešanas komplekts
CAFTKIT1

Izdzēšamie zīmuļi CAPEN2

Standarta griešanas asmens
CABLDP1

Iesaiņojuma dizaini CAUSB4
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OVERLOKI / PLAKANŠUVES MAŠĪNAS
Neatņemama pievienotā vērtība šujmašīnai
Auduma griešana, šūšana un malu apstrāde - viss vienā paņēmienā. Pēc izvēles var šūt cilindriskas vai plakanas detaļas. Ar šīm mašīnām iespējams
šūt gan darba, gan dekoratīvos dūrienus. Diferencēta auduma padeve novērš materiāla izstiepšanos vai sakrokošanos.

LED apgaismojums

309,-

450,4234D

343D & 2104D

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2-/3-/4-diegu overloks
Profesionāla malu apstrāde
Diegu ievērējs adatā
Diferenciāla auduma padeve
LED-apgaismojums
Dūriena platums no 5 līdz 7mm
Cilindra detaļu šūšana
Atgriezumu savācējlādīte

Divējāds dizains, bet vienādas funkcijas
3/4-diegu overloks
Krāsu shēma diegu ievēršanai
Diferenciāla auduma padeve
Rullīšveida malas apstrāde
Piederumu uzglabāšanas vieta
Dūriena platums no 5 līdz 7mm
LED- apgaismojums

JAUNUMS!

JAUNUMS!

499,CV3550

CV 3440/3550

CV 3440/3550

CV3550

CV 3440/3550

CV3550

CV 3440/3550

BROTHER autorizētais izplatītājs Latvijā
SIA SONIKA, A.Deglava ielā 28, Rīga, LV-1009
e-pasts: sujmasinas@sonika.lv
www.brothersujmasinas.lv

599,-

CV3440

CV3550

Pilnveidotā plakanšuves mašīna CV3440
ietver mūsdienu prasībām atbilstošas
kvalitātes - malu apstrādes, ķēdītes un
dekoratīvos dūrienus.

Plakanšuves modelis CV3550 ietver ne tikai
visas CV3440 funkcijas, bet piedevām tai
vēl ir:

•
•
•
•
•
•
•

Šūšana ar 4, 3 vai 2 diegiem
LED-apgaismojums
Liels darba laukums - 155mm
Šūšanas ātrums līdz 1000 dūrieniem minūtē
Automātiska spriegojuma regulācija
Brīvā roka cilindrisku detaļu šūšanai
Diferenciāla auduma padeve

•
•
•
•

Šūšana ar 5, 4, 3 vai 2 diegiem
Trīskāršā virspuses pīne
Šaurā virspuses pīne
Platā virspuses pīne

