Ñaëc tính kó thuaät

Kieåu boâi trôn
Boâi trôn toái thieåu
Baùn khoâ

S-7300A
Kieåu boâi trôn
ÖÙng duïng
Toác ñoä may toái ña

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

-603, -603P

-605, -605P

-633, -633P

Boâi trôn toái thieåu

Boâi trôn toái thieåu

Baùn khoâ

Haøng trung bình

Haøng daøy

Haøng trung bình

Chieàu daøi muõi may ñeán 4mm:
5,000 muõi/phuùt
Chieàu daøi muõi may treân 4mm:
4,000 muõi/phuùt

Chieàu daøi muõi may ñeán 4mm:
4,500 muõi/phuùt
Chieàu daøi muõi may treân 4mm:
4,000 muõi/phuùt

Chieàu daøi muõi may ñeán 4mm:
5,000 muõi/phuùt
Chieàu daøi muõi may treân 4mm:
4,000 muõi/phuùt

Toác ñoä laïi muõi toái ña

3,000 muõi/phuùt

Chieàu daøi muõi toái ña

5mm

Dao ñoäng truï kim

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

Chieàu cao heä thoáng ñaåy

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

Ñoäng cô

mang tính đột phá cho khách hàng.
Giờ đây, khi những thay đổi đó đang trở thành tiêu chuẩn ngành thì

Toái ña 7mm (Maëc ñònh 5mm)

- Chất lượng đường may hoàn hảo

35 mm

31 mm

#11 - #18 (Nm75-110)

#19-#22 (Nm120-140)

#11-#18 (Nm75-110)

0.8mm

1.2mm

0.8mm

34.5kg

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 vời.
Với niềm tự hào đó, chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm máy may
công nghiệp mới.
Dòng máy may công nghiệp mới NEXIO ứng dụng hệ thống đẩy mới và
thiết kế mới nhằm tạo nên tiêu chuẩn mới cho ngành.
Tên gọi này xuất phát từ "Next" (Tiếp theo) và "Society" (Cộng đồng),
là sự kết hợp giữa tầm nhìn của Brother trong việc dẫn dắt kỷ nguyên
của sự thay đổi thông qua phát triển sản phẩm đột phá, cùng với sự
cam kết của chúng tôi trong việc đặt mối quan hệ với khách hàng lên
hàng đầu với khẩu hiệu "At Your Side".

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/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 24 3732 6374

VP Đà Nẵng: Phòng 55 – tầng 5 Tòa nhà bưu điện
271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung,
Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

http://www.brother.com/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 23 6388 9789

VP HCM:

http://www.brother.com/as_oc/ism/vi/

Tel: (+84) 28 3526 0082
(+84) 28 3526 0084

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

CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL
(VIỆT NAM)

- Tối ưu chiều dài chỉ thừa
- Màn hình màu cảm ứng LCD thân thiện cho người sử dụng
- Tăng cường khả năng vận hành nhờ Công tắc tay mới

*1 Yeâu caàu boä bieán theá

VP Hà Nội:

Loại máy này được tạo ra và trở thành tiêu chuẩn mới cho thế hệ máy may tiếp theo.

- Tạo thêm giá trị mới với chức năng Thiết kế mũi may

Ñoäng cô AC servo
100V-110V(*1), 200-230V, 380-400V(*1) döôùi 450VA

Coâng suaát

Là máy một kim đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công Hệ Thống Đẩy Điện Tử kết nối trực tiếp
với động cơ bước.

31mm

Troïng löôïng

Máy một kim truyền động trực tiếp với Hệ thống đẩy điện tử
và Cắt chỉ tự động

5 mm

Naâng chaân vòt tay: 6mm - Naâng chaân vòt goái: 16mm

Ñoä cao naâng chaân vòt
Loaïi kim

Ñaëc tính kó thuaät
Loaïi cao caáp

ÖÙng duïng
Haøng trung bình
Haøng daøy

ĐỊNH HƯỚNG MỘT KỶ NGUYÊN
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP MỚI
Là máy một kim đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công
Hệ Thống Đẩy Điện Tử kết nối trực tiếp với động cơ bước.

MÀN HÌNH MÀU CẢM ỨNG LCD DỄ SỬ DỤNG

CÁC TIỆN ÍCH ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG CÔNG TẮC TAY

Tích hôïp vôùi maøn hình maøu caûm öùng LCD vaø caùc bieåu töôïng treân maøn hình, taïo neân giao dieän
thaân thieän cho ngöôøi duøng.
Maøn hình hieån thò bao goàm: Maøn hình hieån thò ñôn giaûn (cho ngöôøi duøng) vaø Maøn hình hieån thò
chi tieát (cho thôï maùy). Maøn hình hieån thò ñôn giaûn chæ bao goàm caùc phím chöùc naêng caàn
vaø höõu duïng cho ngöôøi duøng ñeå hoï truy caäp nhanh thoâng tin cô baûn. Thay ñoåi giöõa hai maøn
hình naøy baèng nuùt Home.

Caùc chöùc naêng tieän duïng deã daøng thöïc hieän vôùi 2 coâng taéc tay. Caùc chöùc naêng naøy coù
theå ñöôïc thieát laäp cho töøng coâng taéc, hoaëc keát hôïp caû 2 coâng taéc ñeå taïo neân nhieàu löïa
choïn hôn. Vieäc caøi ñaët naøy ñöôïc thöïc hieän treân baûng ñieàu khieån.

Taét/môû ñeøn LED

Loại máy này được tạo ra và trở thành tiêu chuẩn mới cho

Màn hình hiển thị chi tiết

Phím khoùa / môû
treân maøn hình chuû
Chieàu daøi muõi may
Toác ñoä may
Ñeám saûn phaåm

Phím laïi muõi ñaàu

thế hệ máy may tiếp theo.

Phím ñöôøng may chính

Hệ Thống Đẩy Điện Tử đầu tiên trên thế giới kết nối trực tiếp
với động cơ bước
Là máy một kim đầu tiên trên
thế giới có Hệ Thống Đẩy
Ngang được điều khiển bằng
máy tính. Thay đổi cơ cấu đẩy
chỉ với một thao tác nhấn nút,
cho ra chất lượng may hoàn
hảo trên nhiều vật liệu khác
nhau. Hơn nữa, việc số hóa
điều chỉnh chiều dài mũi may
giúp mũi may đều và ổn định
hơn. (Đã được cấp bằng sáng
chế)

Coâng taéc B
Cheá ñoä may treân coâng
ñoaïn daøy /moûng khoâng
ñeàu nhau.

Phím laïi muõi cuoái

Hình ảnh chuyển động đẩy
Tiêu chuẩn
Dạng Oval

Taét/môû ñeøn LED

MỚI
Đẩy sớm

Màn hình hiển thị đơn giản

Nhờ hệ thống đẩy điện tử và thiết kế đồng tiền mới giúp
giảm thiểu rối chỉ đầu. Cơ cấu cắt chỉ 2 chiều mới giúp
cắt chỉ ngay tại vị
trí dưới lỗ kim, làm
chiều dài chỉ thừa
sau khi cắt chỉ
bằng 3mm. Hệ
thống mới cũng
ngăn ngừa tình
trạng tuột chỉ mũi
may cuối.

Thao taùc laïi muõi thöïc hieän deã hôn vôùi coâng taéc tay thay
vì tay laïi muõi nhö tröôùc ñaây. Coâng taéc ñöôïc ñaët ôû vò trí
deã thao taùc giuùp vieäc thöïc hieän laïi muõi deã daøng maø
khoâng laøm chaäm thao taùc may.

Boä ñeám suoát

Toác ñoä may
Ñeám saûn phaåm

MỚI
Đẩy hình
chữ nhật

Giảm thiểu rối chỉ đầu và cắt chỉ thừa ngắn 3mm

Thực hiện thao tác lại mũi dể dàng hơn với
công tắc thay vì dùng tay lại mũi

Phím khoùa / môû
treân maøn hình chuû

Chieàu daøi muõi may

MỚI
Đẩy muộn

Tối ưu chiều dài chỉ thừa
(Loại cao cấp)

Caùc phím taét
coù theå tuøy chænh

Thiết kế mũi may (Trang trí)
Nhờ Hệ thống đẩy điện tử, bạn có thể thay đổi chiều dài
mũi may trên cùng một đường may bằng chương trình
điều khiển. Do đó, chức năng thiết kế mũi may có thể
ứng dụng ngay cả trên máy một kim này.

Giảm nhặt mũi, sụp mí
Cảm biến độ dày vật liệu tự động nhận diện độ dày trong
khi may, giúp giảm nhặt mũi, sụp mí tại vị trí may nối và
ngăn ngừa gãy kim. S-7300A cho phép điều chỉnh chính
xác chiều dài mũi may tự động; khi cảm biến dò được vị trí
nối, nó sẽ kích hoạt chương trình may tối ưu chiều dài và
chất lượng mũi may ngay cả với người dùng ít kinh nghiệm.
(Đã được cấp bằng sáng chế)

Cải tiến chức năng ngăn ngừa gãy kim
Chức năng ngăn ngừa gãy kim giúp giảm tình trạng kim
gãy khi may lại mũi bằng công tắc tay (Có bằng sáng
chế). Ngoài ra, hệ thống đẩy điện tử cũng giúp giảm tình
trạng gãy kim trong khi may.

Hàng trung bình

Hàng dầy

Máy thường

Đường may sạch nhờ hệ thống bôi trơn
tối thiểu
Bạn có thể chọn lựa hệ thống bôi trơn tối thiểu hoặc bán
khô. Dầu rò rỉ ở trụ kim được ngăn chặn nhằm tạo ra đường
may sạch và sản phẩm không bị vấy bẩn dầu.

Thiết lập mẫu may

Chế độ bảo vệ

Coù 4 cheá ñoä ñaåy coù
theå thay ñoåi vaø löïa
choïn.

Coù taát caû 9 chöông trình maãu coù
theå caøi ñaët vaø löu trong maùy.

Chieàu daøi muõi may vaø toác ñoä
may coù theå ñöôïc khoùa cuøng
nhau.

Chế độ mũi may đẹp

Lập trình mẫu may dễ dàng

Hiển thị thông tin lỗi

Caøi ñaët caùc böôùc may nhö may
tuùi raát deã daøng treân baûng ñieàu
khieån. Coù theå löu ñöôïc 20 böôùc.

Khi loãi xaûy ra, thoâng tin loãi vaø
caùch khaéc phuïc ñöôïc hieån thò
treân maøn hình.

và tuột chỉ cuối)

Ổ máy mới tăng khả năng may
trên nhiều vật liệu

Hàng mỏng

Đèn LED được tích hợp sẵn hai bên
trụ kim giúp việc vận hành máy tốt
hơn và ngăn các khoảng tối. Độ sáng
của đèn được thay đổi trên bảng điều
khiển.

Thay đổi chuyển động đẩy

(hạn chế rối chỉ đầu

Ổ máy mới giúp cải thiện khả năng thoát chỉ, làm tăng
phạm vi may cho vật liệu trung bình. Ổ mới cũng cải thiện
khả năng may cho vật liệu dày.

Đèn LED dược trang bị tiêu chuẩn

Máy thông thường

Coâng taéc A

Dùng cho vật liệu trung bình

Dùng cho
vật liệu dày

Khi cheá ñoä naøy hoaït ñoäng, noù
giuùp haïn cheá hieän töôïng tuoät chæ
vaø laøm ngaén ñoaïn chæ thöøa.

Chế độ may chỗ đường nối
Khi môû/taét cheá ñoä
may naøy, hieän töôïng
suïp mí seõ ñöôïc
giaûm thieåu.

Thực hiện mũi may góc đẹp hơn với
nửa-mũi may bù
Coâng taéc A vaø B coù theå ñöôïc söû duïng cho muõi buø vaø
nöûa-muõi may trong coâng ñoaïn may.
Khi may ôû nhöõng vò trí goùc, ví duï ñoái vôùi Jeans, chuùng
ta coù theå söû duïng nöûa-muõi may ñeå taïo söï thaúng haøng
cuûa muõi may taïi vò trí goùc. Maùy S-7300A ñieän töû hoùa
coâng ñoaïn naøy giuùp giaûm taûi cho ngöôøi vaän haønh.

Tích hợp USB
Coång USB ñöôïc tích hôïp giuùp vieäc sao
cheùp döõ lieäu may giöõa caùc maùy deã
daøng. Ngoaøi ra, vieäc naâng caáp phaàn
meàm coù theå thöïc hieän qua coång USB.

