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Find mere information / inspiration på www.brothersy.dk

160 x 260mm brodyryta
138 inbyggda brodyrmotiv
Stor LCD-pekskärm
Helautomatisk trådspänning
232 inbyggda sömmar
11 indbyggede broderiog
5 syskrifttyper
SFDS - Kvadratisk matare

ICAPS automatiskt
pressarfotstryck
Automatisk nålträdare
LED-belysning
Trådavbrotts-sensor
Trådbrud sensorer
Automatisk pressarfots- /
knälyft

Sy- och broderimaskin
125 inbyggda broderier,

181 sysömmar
Hög kvalitet kombinerat med
kompakt storlek
3.7” färg LCD pekskärm
USB port til USB-hukommelse

Broderimaskin
125 inbyggda broderier, inklusive 

3.7” färg LCD pekskärm
100 x 100 mm broderiyta
10 inbyggda syskrifttyper
USB-port till USB-minne

160 x 260 mm brodyryt
138 inbyggda brodyrmotiv
LCD touch färgskärm
Snabb iläggning av spolen
Automatisk nålträdare

11 inbyggda syskrifttyper
10 inbyggda ramar/emblem 
och 14 sömvarianter
850 stygn/minut
Automatisk trådspänning

Ge ditt projekt en personlig prägel
De olika software-paketen från Brother 
tillfredsställer alla,- från nybörjaren till den erfarna 
användaren. 

teckningar till vackra broderier. 
Nu får du möjlighet att förverkliga alla dina broderi 
idéer.

Stort urval av sömmar och brodyrmotiv
Justerbara ramstorlekar

Ramar i önskad storlek
Flera import- och exportformat
(.pes, .dst, .hus, .exp, .pcs, .vip, .sew,
.jef, .csd, .xxx och .shv).
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Symaskiner

VQ2

F410F400 NV1100NV1040SE NV1800QNV1300

A16XN1700KD144s XQ3700 A150A50
16 sömmar
Direktval av sömmar med ratt
3 olika knapphål
Automatisk nålträdare
Automatisk fästning vid start/slut
Lång pressarfot för bättre syning i 
tjockt tyg
Steglös hastighetsreglering

17 sömmar
LED-belysning
4-stegs knapphål
Friarm
Enkel inställning med en ratt
Letvægts symaskine
Spolen läggs i ovanifrån

14 inbyggda sömmar
Friarm
LED-belysning
Backstygn
Spolen läggs i ovanifrån
4-stegs knapphål
Fingerskydd

Kraftig maskin
37 inbyggda sömmar
Nålträdare
LED-belysning
Steglös justering av stygnlängd
och -bredd
1 stegs knapphål

150 sömmar
11 olika knaphål
3 teckensnitt endast stora bokstäver
Direktval av sömmar
Automatisk nålträdare
Automatiskt trådklipp vid sömslut
Nålstop upp/ned
Hård huv

50 sömmar elektroninsk sömväljare
Automatisk nålträdare
LCD skärm med stygnlängd och 
-bredd
Enkelt att lägga ner undertråden
5 olika knapphål
Nålstop upp/ned
Sänkbara matare

NY NYNY

USB-port för uppdateringar
Möjlighet att sy utan fotpedal
Övervakning av undertråden
SFDS – Kvadratiskt matarsystem
säkrar perfekt sömnad
utan omställning mellan tunna
och tjocka tyger

Brothers ultimata kvilt-symaskin
med stort arbetsområde –
285 mm
Automatisk reglering av 
pressarfotstrycket
Syr med upp till 1050 stygn/minut
Stor LCD touchskärm
Automatisk pressarfotslyft
Knälyftare

3-/4-Trådars Overlock
Snabbträdningsystem för 
undertråd

Rullfållsöm
Justerbar stygnbredd 5 - 7 mm
Forlängningsbord (extra tillb.)

2-/3-/4-Trådars Overlock
Bra resultat i olika tyger
Nålträdare
Nytt LED ljus för perfekt belysning
Friarm
Forlängningsbord/
förvaring (extra tillb.)

4, 3 och 2 trådar
155 mm arbetsyta
Automatisk utlösning av
trådspänningarna
Justerbart pressarfotstryck
Friarm

5, 4, 3 och 2 trådar
Top-coversöm !
155 mm arbetsyta
Automatisk utlösning av
trådspänningarna
Justerbart pressarfotstryck
Friarm

100 sömmar
7 knapphål
4 teckensnitt (bara stora bokstäver)
Automatisk nålträdare
SFDS – Kvadratiskt matarsystem
Automatisk fästning vid start/slut

40 inbyggda sömmar
6 olika knapphål
Automatisk nålträdare
Snabbval av sömmar
210mm stort arbetsområde
SFDS - Kvadratiskt matarsystem
Knälyft
Automatisk fästning vid start/slut

Automatiskt trådklipp
40 sömmar
Automatisk nålträdare
LED-belysning
Ställbart pressarfotstryck
1-stegs knapphål

140 sömmar
210 mm yta till höger om nålen
SFDS - Kvadratiskt matarsystem
Automatisk nålträdare
Knälyft
LCD-display
Elektroniskt pressarfotstryck

232 inbyggda sömmar
Inkl. stort förlängningsbord
Många quiltpressarfötter
Automatisk nålträdare
Breda quiltsömmar upp till 45 mm
Tråckelsöm upp till 30 mm
Automatisk pressarfotslyft med 
nålen nere

182 sömmar
210 mm yta till höger om nålen
3 teckensnitt med stora och små 
bokstäver
Kan sy i sidled, bredare sömmar
Automatisk trådspänning
Tråckelsöm upp till 30 mm

Overlock/Täcksöm

2104D Overlock 4234D Overlock CV3440 Täcksöm CV3550 Täcksöm
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