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

2,800 mũi/phút*1
150 x 100mm

220 x 100mm

Cơ cấu

250 x 160mm

Chiều dài mũi may

0.05 〜 12.7mm (mỗi 0.05mm)

Số mũi may tối đa

20,000 mũi (mỗi chương trình)

Bộ điều khiển

Từ khi khởi nghiệp năm 1908, Brother là nhà cải tiến hàng đầu,và tận

- S:Motor xung
- A: Bàn ép hơi

Khoảng nâng chân vịt

tâm cung cấp những công nghệ máy may cao cấp và đổi mới cho

- S:Tối đa. 25mm
- A:Tối đa.30mm

Bàn ép 2 bước

- S:Bàn ép chung
- A: Bàn ép tách rời

nghiệp. Với tinh thần sáng tạo và thử thách không ngừng được thừa
hưởng từ thế hệ trước đã giúp chúng tôi vượt qua các thử thách trong

Bàn ép hơi
Tối đa.30mm
Bàn ép tách rời

Độ cao chân vịt

Bàn ép chung
22 mm

2 〜 4.5mm、4.5mm 〜 10mm hoặc 0(Mặc định: 3mm)

Khoảng dao động
Ổ

Ổ lớn 1

kinh doanh và tiếp tục cố gắng cung cấp các sản phẩm tốt hơn.

Thiết bị gạt chỉ

Trang bị tiêu chuẩn

Thiết bị cắt chỉ

Trang bị tiêu chuẩn

Với niềm tự hào và tinh thần cống hiến đó, chúng tôi giới thiệu dòng

Đồng tiền số

máy may công nghiệp mới mang tên NEXIOTM .

Dò đứt chỉ

Dòng máy mới NEXIO TM là sự kết hợp giữa tầm nhìn của chúng tôi

Motor

Máy May Lập Trình Điện Tử Motor Truyền Động Trực Tiếp Với Đế Ống

999

Số chương trình tối đa

người dùng. Những cải tiến đó giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn công

300 x 200mm

Motor xung

Trang bị tiêu chuẩn (không bao gồm đai an toàn)
Trang bị tiêu chuẩn
Bộ nhớ trong (Hỗ trợ bộ nhớ ngoài)

Lưu trữ dữ liệu

AC servo motor 550W

Trọng lượng

Đầu máy: xấp xỉ 88kg
Hộp điều khiển: xấp xỉ 9kg

Đầu máy:xấp xỉ .166kg
Đầu máy:xấp xỉ .174kg
Hộp điều khiển:xấp xỉ .18kg Hộp điều khiển:xấp xỉ .18kg

bằng việc tiếp tục tận tâm phát triển sản phẩm đột phá mới, cùng với

Nguồn điện

Một pha 100V/200V
3-pha 200V/220V/380V/400V

Một pha 220V
3-pha 200V/220V/380V/400V

sự cam kết của chúng tôi trong việc đặt mối quan hệ với khách hàng

Hơi tiêu thụ

trong việc dẫn dắt kỷ nguyên mới của sự thay đổi ngành công nghiệp

lên hàng đầu với khẩu hiệu” At You Side”

0.5MPa 1.8 l/phút

Phụ tùng kèm theo /

*1 Chiều dài mũi may là 4mm hoặc ngắn hơn

・Làm mát kim <SA5559101>*2

(BAS-311HN/326H) , 3.5mm hoặc ngắn hơn (BAS-341H/342H).

・Bộ kẹp tự động (BAS-341H/342H only)<SA9147001>

van hơi cho kết nối ngoài.

・Bộ gắn nhãn (chỉ BAS-311HN/326H )<SA7189101>*2

*2 Thiết bị này cần thêm bộ van hơi 5 chiếc và bộ chọn lựa

・Bộ căng chỉ 2 chiều <SA7197101>
・Bộ van hơi 5 chiếc <SA7500001>

・Bộ chọn lựa van hơi cho kết nối ngoài <SA717001>
・Phần mềm tạo mẫu PS-300B

VP Hà Nội:

Phòng 601, Tầng 6, Toà Nhà Văn Hoa
Số 51 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

http://www.brother.com

Tel: (+84.4) 3732 6374
Fax: (+84.4) 3735 0206

VP HCM:

Số 43 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://www.brother.com

Tel: (+84 8) 3526 0082
(+84 8) 3526 0084
Fax: (+84.8) 3526 0083

Máy cho ra chất lượng may tốt nhất với độ chính xác cao, ngay cả khi vận hành
ở tốc độ may tối đa ( tùy thuộc vào khung may).
Ngoài ra, máy được trang bị màn hình cảm ứng nhiều chức năng để dễ dàng lập trình,
giúp giảm thiểu thời gian vận hành máy.

Chất lượng cao
Và Tốc độ nhanh

Dòng máy BAS cho nhiều
ứng dụng may khác nhau

Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng LCD

Màn hình cảm ứng LCD 7-inch với nhiều chức năng lập trình dễ dàng sẽ giúp
việc vận hành máy đơn giản, dễ hiểu mà không cần sách hướng dẫn hay kinh
nghiệm thực hành các bước.

Máy cho ra chất lượng may tốt nhất với độ
chính xác cao, ngay cả khi vận hành ở tốc

Bút Stylus được trang bị

độ may tối đa ( tùy thuộc vào khung may).

tiêu chuẩn

Ngoài ra, máy được trang bị màn hình cảm

Hỗ trợ đa phương tiện

ứng nhiều chức năng để dễ dàng lập trình,

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

giúp giảm thiểu thời gian vận hành máy

cổng mở rộng cũng được hỗ trợ, có thể kết nối với
đầu đọc mã vạch,…

Phác họa mẫu may
Phác họa mẫu may có
thể điều chỉnh nhờ phần
mềm chỉnh sửa.

Phù hợp với tiêu chuẩn VESA
( chỉ duy nhất Brother)

Phím điều hướng
(Chỉ Brother)

Màn hình cảm ứng được trang bị phù hợp với tiêu

Các hướng di chuyển

chuẩn VESA, có thể gắn với nhiều giá đỡ khác nhau.

có thể điều khiển dễ

Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút,
cho ra chất lượng sản phẩm may cao.

dàng nhờ phím điều
hướng. Bạn có thể cảm
nhận sự hữu dụng của

Độ ổn định của cơ cấu đẩy cho ra đường may
đẹp và chính xác ngay cả ở tốc độ nhanh.

phím này khi tạo chương
trình may cũng như điều

Độ ổn định của cơ cấu

*Tiêu chuẩn VESA là tiêu chuẩn lắp đặt chung quốc tế.
*Có thể đặt riêng.

chỉnh các mũi may

đẩy được ứng dụng và đạt
tốc độ nhanh nhất với

Lực đâm kim mạnh

2,800mũi/phút. Với độ
chính xác từng mũi may,
máy cho ra đường may
đẹp với độ thắt chỉ ổn định.
Tốc độ may:2,800mũi/phút, Chiều dài mũi:4mm

Máy đạt được độ thắt chỉ ổn định tại lực căng chỉ thấp. Lực

xoắn lớn ngay tại thời điểm tốc độ chậm sao cho

nén quá nặng hoặc không đủ của chân ép được cải thiện

lực đâm kim mạnh có thể đâm xuyên vật liệu. Nếu

làm cho lực rút chỉ ổn định.

Máy tiêu thụ điện

số, cho ra đường chỉ ổn

năng thấp nhất trong

định. Khi dò đứt chỉ, máy sẽ

số những model máy

tự động dừng và đưa ra
Thiết bị dò
đứt chỉ

giảm thiếu thời gian dò tìm
Đồng tiền số

Điều chỉnh chao một cách
dễ dàng mà không cần phải
nghiêng đầu máy, giúp giảm
cải thiện năng suất khi thay
đổi vật liệu.

Tiết kiệm điện năng cao

điều chỉnh bằng đồng tiền

Điều chỉnh đơn giản

*Hình cho máy BAS-342H
Để điều chỉnh
khoảng hở giữa
kim và ổ

thiểu thời gian điều chỉnh và

tăng kiểm soát lực đâm kim.

Sức căng chỉ trên được

đứt chỉ.

Công suất motor lớn (550W) cung cấp lực momen

lực đâm kim được gia tăng, độ rung tự động gia

Đồng tiền số* và thiết bị dò đứt chỉ
được trang bị tiêu chuẩn

cảnh báo. Việc này giúp

Đồng bộ và ổn định

Để điều chỉnh khoảng
hở giữa kim và sừng trâu

Thay đổi bàn kẹp mẫu dễ dàng

So sánh điện năng
tiêu thụ

Giảm
26%

khác cùng khung máy,
mặc dù vận hành ở
tốc độ cao và gia
tăng lực đâm kim.

*Không bao gồm đai bảo hiểm
(2,700 mũi/phút, 3 giây, vòng, AC200V)

Vị trí đặt vật liệu dễ dàng và chính xác
Có thể chọn lựa hành trình
bàn kẹp bằng cách chọn
chương trình cài đặt trên bộ
nhớ (hai bước chậm, một
bước chậm)
(chỉ dành cho máy
BAS-341H/342H)

Thiết lập chương trình

Chọn chương trình

Cài đặt chuyển đổi

Thiết lập chương trình

Thông tin chương trình

Thông tin cài đặt chuyển

dễ dàng trên màn hình

được thể hiện trên cùng

đổi bộ nhớ có thể kiểm

cảm ứng thông qua

một màn hình và có thể

tra trên màn hình điều

những biểu tượng minh

thay đổi điều chỉnh.

khiển mà không cần
sách hướng dẫn.

họa.

Chọn dữ liệu

Hiển thị hướng dẫn sử dụng

Thông tin lỗi

Bàn kẹp có thể tháo

Cho phép xem lại

Hướng dẫn sử dụng như

Khi xuất hiện lỗi, thông

lắp nhanh chóng

chương trình thiết lập

xỏ chỉ trên hay đánh

tin lỗi và giải pháp sẽ

bằng việc nới lỏng 02

trên màn hình.

suốt được hiển thị trên

hiện trên màn hình điều

màn hình.

chỉnh, giúp giảm thời

con ốc (đối với
BAS311HN/BAS-326H),

Lỗ định vị

Nhãn

Túi xách

Giày

gian dò tìm.

và 04 con ốc (đối với
BAS-341H/342H). Khi
thay đổi mặt sàn, nên
kiểm tra lỗ trên mặt sàn trùng với lỗ mặt tấm kim.

Túi khí

Túi quần Jeans

