
Đặc điểm kỹ thuật

Mũi may
Tốc độ lại mũi đầu và lại mũi liên tục
Tốc độ lại mũi cuối
Độ cao răng cưa
Kích cỡ lòng máy
Kích cỡ thân máy
Đánh suốt chỉ
Cơ cấu truyền động
Động cơ

Trọng lượng
Đầu máy

250~1,800 mũi/phút
Mũi may hai kim thắt nút

1,000 mũi/phút
1mm

120mm x 264mm
517.5mm x 178mm

Gắn sẵn trên thân máy
Truyền động trực tiếp

AC servo motor (550W)

1 pha, 3 pha: 200V-230V / Điện năng tiêu thụ tối đa 500VA
Hộp điều khiển

Nguồn điện

Hàng mỏng

Hàng mỏng

Ổ với thuyền

Ổ dầu

Ổ được gia cố

Đã bao gồm bộ cự ly tiêu chuẩn khi mua máy từ Brother.

Máy may 2 kim cố định
truyền động trực tiếp

Máy may 2 kim di động
truyền động trực tiếp
với cắt chỉ tự động

Máy được trang bị bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD
nên các chức năng được sử dụng dễ dàng hơn.
Chức năng ngăn ngừa gãy kim giúp ngăn ngừa kim gãy khi may lại mũi bằng công tắc lại mũi nhanh.
Điều này góp phần cải thiện hiệu quả làm việc của người công nhân.
- Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu LCD thân thiện với người dùng
- Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT

Máy may 2 kim di động
truyền động trực tiếp ổ lớn
với cắt chỉ tự động

Máy may 2 kim cố định truyền
động trực tiếp với cắt chỉ tự động

Máy may 2 kim truyền động
trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

Bộ cự ly tiêu chuẩn cho Răng cưa đẩy

Cự ly kim khi may nẹp trước áo sơ mi

Loại ổ tùy chọn

Dòng máy hai kim mũi may thắt nút

Bộ cự ly tiêu chuẩn cho Trụ kim đẩy

Cự ly kim

Đã bao gồm bộ cự ly tiêu chuẩn khi mua máy từ Brother.

Cự ly kim khi may liên tục không cắt chỉ

Cự ly kim cho hàng dày

Cự ly kim cho hàng cực dày

Cự ly kim

Cự ly kim

Cự ly kim

Cự ly kim

Cự ly kim
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Cải tiến nhiều hơn 
Độ ổn định cao hơn
Máy được trang bị bảng điều khiển cảm ứng với màn hình
màu LCD nên các chức năng được sử dụng dễ dàng hơn. 
Chức năng ngăn ngừa gãy kim giúp ngăn ngừa kim gãy
khi may lại mũi bằng công tắc lại mũi nhanh. Điều này
góp phần cải thiện hiệu quả làm việc của người công nhân.

Được trang bị chức năng ngăn ngừa
gãy kim khi may lại mũi Gia tăng lực đâm kim

Trang bị cổng USB trên bảng điều khiển

Giảm thời gian chờ nhờ
thay thế bộ cự ly dễ dàng

Cải thiện chất lượng đường may nhờ tùy chọn
cơ cấu đẩy phù hợp theo ứng dụng may

Cải tiến bo mạch bảng điều khiển

Dòng máy may hai kim mũi may thắt nút

Đặc điểm

Models

Trụ kim đẩy Ổ tiêu chuẩn Ổ lớn Cắt chỉ Gạt chỉ
Răng cưa

đẩy

Trụ kim
di động

Lại mũi
nhanhTruyền động

trực tiếp

* Chiều dài mũi may tối đa bị giới hạn

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp

Chức năng bổ sung
Thiết bị lại mũi nhanh

Loại bôi trơn
Bôi trơn tối thiểu

Bán khô

Ứng dụng
Đồ lót

Hàng mỏng và trung bình

Loại bôi trơn
Ứng dụng Đồ lót Hàng mỏng và trung bình Đồ lót

Kim

Độ cao chân vịt
Chiều dài mũi may tối đa

Tốc độ may tối đa

Bôi trơn tối thiểu

4,000 mũi/phút

Bán khô

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp

Máy may 2 kim cố định truyền động trực tiếp
với cắt chỉ tự động

Chức năng bổ sung
Thiết bị lại mũi nhanh

Gạt chỉ

Ứng dụng
Hàng mỏng và trung bình

Hàng dày

Loại bôi trơn
Bôi trơn tối thiểu

Hàng mỏng và trung bình
Bôi trơn tối thiểu

Hàng dày
4,000 mũi/phút 3,000 mũi/phút

Loại bôi trơn
Ứng dụng

Kim

Độ cao chân vịt
Chiều dài mũi may tối đa

Tốc độ may tối đa

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp
với cắt chỉ tự động

Chức năng bổ sung
Thiết bị lại mũi nhanh

Gạt chỉ

Ứng dụng
Hàng mỏng và trung bình

Hàng dày (dùng cho chỉ to)

Loại bôi trơn
Bôi trơn tối thiểu

Loại bôi trơn
Ứng dụng

Kim

Độ cao chân vịt
Chiều dài mũi may tối đa

Tốc độ may tối đa
Hàng mỏng và trung bình

Bôi trơn tối thiểu
Hàng dày

3,000 mũi/phút

Máy may 2 kim truyền động trực tiếp ổ lớn
với cắt chỉ tự động

Chức năng bổ sung
Thiết bị lại mũi nhanh

Gạt chỉ

Loại bôi trơn
Bôi trơn tối thiểu

Loại bôi trơn
Ứng dụng

Kim

Độ cao chân vịt
Chiều dài mũi may tối đa

Tốc độ may tối đa

Bôi trơn tối thiểu

Ứng dụng
Hàng mỏng và trung bình

Hàng dày (dùng cho chỉ to)

Hàng dày
3,000 mũi/phút

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp
ổ lớn với cắt chỉ tự động

Chức năng bổ sung
Thiết bị lại mũi nhanh

Gạt chỉ

Loại bôi trơn
Bôi trơn tối thiểu

Loại bôi trơn
Ứng dụng

Kim

Độ cao chân vịt
Chiều dài mũi may tối đa

Tốc độ may tối đa

Ứng dụng
Hàng mỏng và trung bình

Hàng dày
Hàng dày (dùng cho chỉ to)

Bôi trơn tối thiểu
Hàng dày

3,000 mũi/phút
Hàng mỏng và trung bình

Chúng tôi đã nghiên cứu 
kỹ lưỡng nguyên nhân gây 
ra sự cố gãy kim. Việc này 
thường xuyên xảy ra trong 
quá trình may lại mũi trên 
hàng dày. Do đó, dòng 
máy này đã được trang bị 
chức năng ngăn ngừa gãy 
kim.  Ngoài ra, công tắc lại 
mũi nhanh được đặt tại vị 
trí mà người vận hành có 
thể thao tác dễ dàng, góp 
phần cải thiện năng suất.

Cam lệch tâm sử dụng cơ chế 
điều chỉnh vị trí bên cho cụm 
đế ổ, giúp điều chỉnh khoảng 
cách giữa kim và ổ dễ dàng. 
Điều này làm tăng hiệu quả 
đáng kể khi thay thế bộ cự ly. 
Ngoài ra, máy có chức năng 
hiệu chỉnh vị trí kim (dao động 
ngang), giúp vị trí  kim được 
điều chỉnh đến giữa lỗ kim ngay 
cả khi sử dụng bộ cự ly có sẵn 
trên thị trường. Bộ cự ly của 
dòng máy trước vẫn có thể 
được sử dụng mà không có bất 
kỳ thay đổi nào.

Động cơ mạnh mẽ 550W tạo ra một lượng lớn mô-men 
xoắn ngay cả ở tốc độ chậm giúp gia tăng lực đâm kim. 
Điều này cho phép may chính xác trên vật liệu dày và các 
mối nối.  Nếu lực kháng đâm kim tăng khi may trên vật liệu 
dày hoặc các mối nối thì khả năng kiểm soát độ rung  (tác 
động không liên tục) sẽ tự động làm tăng lực đâm kim. 
(Đang chờ cấp bằng sáng chế)

Chức năng chuyển đổi giữa cơ cấu trụ kim đẩy và răng cưa đẩy 
được trang bị tiêu chuẩn. Cơ cấu trụ kim đẩy có hiệu quả trong việc 
ngăn ngừa đẩy vật liệu không đồng đều, cơ cấu răng cưa đẩy ngăn 
ngừa hiện tượng đường may bị nhăn, lí tưởng cho các bước may 
nhanh và thường xuyên. Người vận hành máy có thể chọn cơ cấu 
đẩy tối ưu tùy theo vật liệu và quy trình sao cho chất lượng đường 
may tối ưu nhất.

Bảng điều khiển có trang bị cổng USB, do đó 
các mẫu may cũng như các cài đặt có thể 
được sao chép và chia sẻ với máy máy khác 
một cách dễ dàng. Điều này cũng cho phép 
nâng cấp phần mềm được thực hiện bằng 
USB.

Chúng tôi đã sử dụng thiết kế bảng mạch điều khiển được 
chứng minh hiệu quả ở các loại máy khác và tăng cường 
khả năng hoạt động trong môi trường điện áp biến động.  
Ngoài ra, khả năng chống rung được cải thiện và bạn có 
thể sử dụng máy an toàn trong nhiều môi trường khác 
nhau.

Bảng điều khiển cảm ứng với
màn hình màu LCD thân thiện
với người dùng

Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT

Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình màu 
LCD hiển thị các mục bằng biểu tượng minh 
họa, thân thiện với người dùng.

Có 3 loại màn hình hiển thị: màn hình chi tiết, màn hình thao tác nhanh và 
màn hình đơn giản, tất cả đều dễ sử dụng mà không cần phải quan tâm 
đến hoạt động của bảng điều khiển. 

Máy có tích hợp hệ thống IoT. Với hình ảnh trực quan sinh động nhờ kết 
nối máy may với máy tính thông qua kết nối mạng, cho phép khách hàng 
phân tích, quản lý quy trình và tăng tốc độ cải tiến năng suất cũng như 
công tác bảo trì.

* Máy may áp 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 của Brother” .

Màn hình chi tiết Màn hình thao tác nhanh Màn hình đơn giản


