Thông số kỹ thuật
Bàn ép

Bàn ép

Bàn ép hơi

Bàn ép hơi

Bàn ép

Bàn ép

Mũi may

Mũi may thắt nút

Tốc độ may tối đa

2,700 mũi/phút

Khung may tối đa

500mm × 400mm

Diện tích chiếm chỗ

1,489mm x 1,296mm

1,699mm x 1,296mm

Cơ cấu đẩy

0.05 〜 20.0mm

Số mũi may tối đa

1200mm × 700mm

1,699mm x 2,076mm

2,199mm x 2,076mm

(mỗi 0.05mm)

100,000 mũi/chương trình

Số chương trình tối đa

999

Khoảng nâng chân vịt

Tối đa 52.5mm

Độ cao chân vịt

25mm (vị trí dừng kim cao nhất)

Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động

0 〜 10mm(mỗi 0.1mm)

Hành trình chân vịt

Ổ lớn

Ổ
Chức năng nâng đầu máy

Từ khi khởi nghiệp năm 1908, Brother đã trở thành nhà dẫn đầu trong

700mm × 700mm

Motor xung

Chiều dài mũi may

Brother Tiếp Tục Định Hướng
Một Kỷ Nguyên Mới cho Sản Phẩm Tuyệt Vời và Đột Phá

2,500 mũi/phút

700mm × 400mm

Trang bị tiêu chuẩn

Chiều cao nâng đầu máy

70mm (chiều cao từ mặt tấm kim tối đa 95mm)

Dòng máy lập trình BAS mới của Brother có thiết kế đầu máy di động cho tốc độ may ổn
định và cải thiện chất lượng đường may trên các ứng dụng khó may với kích thước lớn.

Thiết bị làm mát kim

Trang bị tiêu chuẩn

• Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn

Thiết bị gạt chỉ

Trang bị tiêu chuẩn

may mang tính đột phá cho khách hàng.

Thiết bị cắt chỉ

Trang bị tiêu chuẩn

• Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT

Đồng tiền số

Trang bị tiêu chuẩn

Giờ đây, khi những thay đổi đó đang trở thành tiêu chuẩn ngành thì

Thiết bị dò đứt chỉ

công cuộc cải tiến sản phẩm, cung cấp các giải pháp công nghệ

chúng tôi vẫn tiếp tục tinh thần không ngại thách thức và đổi mới
được thừa hưởng từ tổ tiên để tiếp tục tạo ra những sản phẩm tuyệt

AC servo motor 550W

Trọng lượng

Khoảng 630kg

Với niềm tự hào đó, chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm máy may

Công suất / Điện năng tiêu thụ

công nghiệp mới.

Áp suất hơi / Lượng hơi tiêu thụ

Dòng máy mới này là sự kết hợp giữa tầm nhìn của Brother trong việc

Phần tùy chọn

khách hàng lên hàng đầu với khẩu hiệu "At Your Side".

• Tính ứng dụng cao, may được nhiều sản phẩm

Bộ nhớ trong (có hỗ trợ bộ nhớ ngoài)

Motor
Nguồn điện

phá, cùng với sự cam kết của chúng tôi trong việc đặt mối quan hệ với

• Màn hình màu LCD với bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng

Trang bị tiêu chuẩn (cảm biến sợi quang)

Lưu trữ dữ liệu

vời.

dẫn dắt kỷ nguyên của sự thay đổi thông qua phát triển sản phẩm đột

• Cải tiến đồng tiền số cho phép may với nhiều loại chỉ khác nhau

Khoảng 640kg

Khoảng 810kg

Khoảng 910kg

Một pha 220V / 230V
3 pha 200V / 220V / 380V / 400V
950VA / 560Wh

1000VA / 590Wh

1200VA / 700Wh

0.5MPa
/ Thiết bị làm mát kim ON: 8l/phút OFF: 0.2l/phút

Bộ van hơi 5 chiếc <SA7500201>
Bộ chọn lựa van hơi cho kết nối ngoài <SA7171101>
Thiết bị khác/
Phần mềm lập trình dữ liệu may PS-300B
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NHANH, CHÍNH XÁC

Màn hình màu LCD với bảng điều khiển
cảm ứng dễ sử dụng

và NHỎ GỌN

Màn hình lớn 7 inch và chức năng lập trình dễ dàng nhờ màn hình cảm ứng LCD
trực quan sinh động.

Dòng máy lập trình BAS mới của Brother có thiết kế đầu máy di động cho
tốc độ may ổn định và cải thiện chất lượng đường may trên các ứng dụng

Bút Stylus được
trang bị tiêu chuẩn

khó may với kích thước lớn.

Hỗ trợ đa phương tiện

Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội,

Hỗ trợ thẻ nhớ SD (1 cổng), USB (2 cổng).

Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn

Chúng có thể sử dụng cho dữ liệu đầu

Phác họa mẫu may

vào và đầu ra.

Phác họa mẫu may có

Khung may lớn với khả năng
ứng dụng cao

Khung may lớn cho phép may nhiều sản
phẩm cùng lúc như giày hay túi xách cũng
như may được nhiều sản phẩm có kích thước
lớn như túi khí ô tô, giúp nâng cao năng suất.

Năng suất và chất lượng may
hàng đầu thế giới

Đầu máy di động có cơ cấu truyền động X
và Y độc lập, giúp tăng chất lượng may ngay
cả khi may ở tốc độ cao.
Thiết bị làm mát kim ngăn ngừa đứt chỉ, giúp
tốc độ may nhanh và ổn định hơn.

Dòng máy BAS cho
nhiều ứng dụng may
khác nhau

thể điều chỉnh nhờ phần

Tiết kiệm không gian nhà
xưởng với kích thước nhỏ gọn

mềm chỉnh sửa.

Máy có khung may lớn nhưng diện tích
làm việc siêu nhỏ so với các loại máy BAS
thông thường *1, giúp tiết kiệm không gian
cho máy khác.

Phím điều hướng
(Chỉ Brother)

Loại thông thường (ví dụ. BAS-342H)

Các hướng di chuyển
có thể điều khiển dễ

Loại đầu máy di động (ví dụ. BAS-365H)

dàng nhờ phím điều
hướng. Bạn có thể cảm

Tỉ lệ diện tích chiếm chỗ

nhận sự hữu dụng của

* BAS - 370H / 375H không trang bị bộ kẹp. Vui lòng
liên hệ người đại diện của Brother để biết thêm các
tùy chọn có sẵn.

phím này khi tạo chương
trình may cũng như điều
[Diện tích chiếm chỗ]

Ví dụ các ứng dụng may

chỉnh các mũi may.

Loại đầu máy di động: 2,201,904 mm2
Loại thông thường : 3,494,976 mm2

Khung may của máy BAS-365H (700x400mm)
với bệ máy thông thường.
Tốc độ may: 2,700 mũi/phút, mũi may dài 3mm

*1 Máy may lập trình điện tử với khung may lớn hơn hoặc bằng 200,000mm2 (BAS-365H: 280,000mm2)
Theo khảo sát của Brother, 3.2019

Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT
Dòng máy NEXIO của Brother có ứng dụng IoT
*2. Kết nối máy may với mạng lưới máy tính
cho phép khách hàng phân tích, quản lý quy
trình, cải tiến năng suất và giám sát hoạt động
bảo trì.
*2 Máy sử dụng hệ thống IoT của Brother. Để biết thêm chi tiết, vui lòng
tham khảo danh mục “Hệ thống mạng lưới máy may công nghiệp Brother”

Cải tiến đồng tiền số cho phép
may với nhiều loại chỉ khác nhau
Bạn có thể may bằng nhiều loại chỉ có kích
thước khác nhau nhờ đồng tiền số mới có khả
năng tăng phạm vi thiết lập độ căng chỉ trên.

Chức năng nâng đầu máy
Đầu máy có khả năng nâng lên đến 70mm. Dù bàn kẹp
hay vật liệu dày, bạn vẫn có thể may được nhiều ứng
dụng khác nhau mà không cần phải lo lắng về việc điều
chỉnh đầu máy.
(chỉ có ở BAS-370H / 375H)

Dễ dàng điều chỉnh khu vực chao
Mặt bàn máy được cố định với một nam châm giúp thao
tác tháo lắp trở nên đơn giản hơn, không cần dụng cụ hỗ
trợ. Nhờ đó, việc điều chỉnh khu vực gần chao được thực
hiện một cách dễ dàng.

Bộ đánh suốt
Bộ đánh suốt được trang bị độc lập.
Bạn có thể đặt nó bất cứ nơi nào cảm
thấy dễ sử dụng nhất.

Thiết lập chương trình

Chọn chương trình

Cài đặt chuyển đổi

Thiết lập chương trình
dễ dàng trên màn hình
cảm ứng thông qua
những biểu tượng minh
họa.

Tất cả thông tin về
chương trình may được
hiển thị trên một màn
hình chính.
Dễ dàng chọn thực hiện
mẫu may khác trên
cùng một màn hình.

Thông tin cài đặt

Thiết bị kẹp tự động

Chọn dữ liệu

Hiển thị hướng dẫn sử dụng

Máy tự động may sau khi khuôn may
được đưa vào chính xác, giúp giảm
gãy kim, giảm thời gian vòng và tăng
chất lượng may.

Cho phép xem lại
chương trình thiết lập
trên màn hình.

Màn hình hiển thị sơ đồ
bản vẽ và hướng dẫn
"Cách sử dụng" khi xỏ
chỉ trên.

chuyển đổi bộ nhớ

Túi xách

có thể kiểm tra trên
màn hình điều khiển

Sơ mi

mà không cần sách
hướng dẫn.

Túi khí ghế lái

Thông tin lỗi

Túi khí bên

Giày

Khi xuất hiện lỗi,
thông tin lỗi và giải
pháp sẽ hiện trên

Túi khí đầu gối

màn hình điều chỉnh,

(BAS-360H/365H - Trang bị tiêu chuẩn,

giúp giảm thời gian

BAS-370H/375H - Tùy chọn thêm)

dò tìm.
Túi khí

Nội thất xe hơi

