
PR-1000

•  10 naalden 
•  Gemakkelijke draadinvoer dankzij het unieke 

Flexible Threading System
•  Gemakkelijke positionering van het 

borduurwerk dankzij het sensorsysteem met 
camera

•  Extra groot borduurgebied van 360 x 200 mm
•  Extra groot cap frame (pettenkader)
•  Led-draadgeleider
•  Koppel meerdere machines via één enkele pc

Borduur gemakkelijk en 
professioneel met de 10-naalds-, 
eenkopsborduurmachine PR-1000 
van Brother

PR-1000 
Borduurmachine



Slimme, compacte 10-naaldsborduurmachine
De PR-1000 is de ideale machine om uw huiselijke of zakelijke borduurwerk naar een 
hoger niveau te tillen. Ze combineert talrijke mogelijkheden die het samen mogelijk 
maken uw productiviteit te verhogen. Ook biedt ze u 10 naalden voor het gebruik van 
nog meer kleuren en een extra groot borduurgebied, met een gemakkelijk te gebruiken 
positioneringsensor met camera en een krachtig maar moeiteloos te gebruiken 
bedieningssysteem met aanraakscherm en ingebouwde functies voor het selecteren en 
vooraf bekijken van het borduurpatroon.

Positioneringsensor met camera

Dankzij de ingebouwde camerasensor 
positioneert u het borduurwerk exact waar 
het zijn moet.

28 ingebouwde lettertypes en 110 
borduurpatronen

Een brede waaier ingebouwde lettertypes 
en borduurpatronen bieden u fl exibiliteit, 
van jasjes en T-shirts tot sokken en 
babykleertjes.

Groot borduurgebied van 
360 x 200 mm

Het extra grote borduurgebied en het 
gamma geïntegreerde kaders van de 
PR-1000 bieden u fl exibiliteit om 
een enorme waaier aan projecten te 
verwerken, van jasjes en T-shirts tot 
sokken en babykleertjes.



Bediening via aanraakscherm met 
hoge defi nitie

Het beeldhoek, HD-aanraakscherm geeft 
kristalheldere, scherpe beelden weer. 
Supersnelle verwerking betekent dat 
geselecteerde patronen en voorbeelden 
onmiddellijk worden weergegeven, wat u 
tijd bespaart.

Koppel tot 4 machines via één enkele 
pc

Dankzij de nieuwe PED-Next-software 
is het mogelijk om tot 4 machines te 
koppelen via één enkele pc, wat een 
hogere productiviteit biedt.

Deze machine beschikt over drie 
USB ingangen (aansluitingen)

U kunt uw borduur patroon direct vanuit 
uw PC naar uw borduurmachine laden. 
Het is ook mogelijk om uw muis en andere
Media aan te sluiten.

10 Naalden

10 kleuren borduren is eenvoudig en makkelijk, 
de meeste ontwerpen kunnen nu zonder 
draadwissel probleemloos en snel worden 
afgewerkt. 
Automatisch boven -en onderdraad afknippen 
maakt het afwerken nog sneller.

Flexibel draadinvoersysteem

Het gemakkelijke draadinvoersysteem 
voorkomt kluwens en knopen in het 
garen en garandeert een constante 
draadspanning.

Draadsteun met geleiding via 
ledlampjes
Veelkleurige led-lampjes helpen bij:
• het aangeven van gebroken draden,
• het aangeven wanneer een draad moet 
 worden vervangen, 
• het aangeven van de draadkleur voor elke 
 gebruikte kleur



Tafel voor het ondersteunen van extra 
grote projecten

Omvat een ondersteunende tablet voor 
grote, zware projecten, zoals lakens en 
jassen enz. Deze kan ook makkelijk de 
optionele jumbo- en randenkaders dragen.

Instelbaar led-verlichtingssysteem

Het ingebouwde natuurlijke 
verlichtingssysteem met leds zorgt voor 
effi ciënte, instelbare verlichting van het 
werkoppervlak.

Cilindrische arm

De cilindrische arm vergemakkelijkt het 
borduren van petten, draagzakken, 
mouwen, broeken, enz.

Borduurkaders (ringen)

4 verschillende formaten kaders (ringen) 
worden standaard meegeleverd:
Extra groot 360 x 200 mm
Groot 180 x 130 mm
Medium 100 x 100 mm
Klein 60 x 40 mm

Automatische draadinvoer in de 
naald

Druk simpelweg op de automatische 
draad invoerknop en de bovenste draad 
gaat door het oog van de naald. Het kan 
niet eenvoudiger!

Pas de patronen aan op het scherm

De krachtige bewerkingsfuncties omvatten: 
aanpassing van de tekst, draaien van 
het motief in stappen van 1 graad, 
wijzigen van het patroonformaat en de 
mogelijkheid om motieven en belettering 
te combineren.



Vervanging van het garen

De PR-1000 toont hoeveel tijd er nog 
overblijft tot de spoel moet worden 
vervangen.

Snelheid instelbaar per draad tussen 
400 en 1000 steken per minuut

Kies de beste borduursnelheid voor uw 
project of stel verschillende snelheden in voor 
de afzonderlijke naalden, aangepast aan de 
specifi eke garen.

Geavanceerde mogelijkheden voor 
meer fl exibiliteit

Met ± 1000 steken terug/vooruit met behulp 
van de camerasensor kunt u terugkeren over 
een deel van het patroon.



Dubbele kleurensequentie voor 
DST/PES

De PR-1000 ondersteunt de dubbele 
kleur sequentie-functie die ook op heel 
wat industriële machines voorkomt.

Applicatiefunctie

Maak applicaties met deze handige 
geïntegreerde functie, perfect voor badges 
en medaillons.

Eenkleurig borduurwerk

Zet snel en eenvoudig meerkleurige 
motieven om in eenkleurige, waardoor u 
tijd bespaart.



De veelzijdige PR-serie borduurmachines van Brother 
is de toonaangevende oplossing op de markt voor 
kleinbedrijf en thuisgebruik waarbij een betrouwbare 
en eenvoudig te gebruiken oplossing nodig is voor alle 
borduurtoepassingen.
Het compacte ontwerp is ideaal voor thuisgebruik of in het atelier en het is voldoende 
draagbaar om meegenomen te worden naar evenementen of tentoonstellingen. Een ruim 
assortiment accessoires biedt fl exibiliteit om een enorm gamma items te borduren, van 
huiselijke kleren tot sportkleding of topklasse modekledij.

Eigenschap Voordeel PR-650 PR-1000

Aantal naalden Borduur veelkleurige motieven snel en gemakkelijk 6 10

Tot 1000 steken per minuut Creëer snel motieven dankzij de hoge borduursnelheid ✔ ✔

Groot borduurgebied
Maakt het u mogelijk om nog grotere borduurprojecten uit te voeren. Geeft uw 
ontwerpen meer fl exibiliteit en impact.

300 x 200 mm 360 x 200 mm

Groot lcd-kleurenaanraak-
scherm

Zowel de borduurinformatie als de informatieve handleidingen kunnen snel en 
gemakkelijk worden geraadpleegd via het grote scherm.

8,5 inch 8,5 inch

Exclusive Automatic Needle 
Threader

Druk simpelweg op de automatische draadinvoerknop en de bovenste draad 
gaat door het oog van de naald.

✔ ✔

Automatische 
draadknippers

Deze snijden de bovenste en onderste draad automatisch af bij het voltooien van 
een kleur in het borduurwerk.

✔ ✔

Ingebouwde lettertypes Personaliseer al uw projecten met een heel gamma lettertypes en teksteffecten.
25 28

Ingebouwde motieven
Personaliseer al uw projecten snel en eenvoudig dankzij de ruime keuze uit let-
tertypes, kadermodellen of de keuze uit borduurpatronen.

15 motieven 110 motieven

Pas de patronen aan 
op het scherm

De krachtige personaliseringsmogelijkheden omvatten aanpassing van de tekst, 
draaiing van het motief in stappen van 1 graad, wijziging van het patroonformaat 
en de mogelijkheid motieven en belettering te combineren.

✔ ✔

Persoonlijke 
borduurback-up

Met het gemakkelijk te gebruiken aanraakscherm kunt u het motief kiezen via 
specifi eke steken, kleurenblokken of groepen van honderd steken

✔ ✔

Verdraaiing van het motief
Elk patroon kan worden gedraaid in stappen van 1 graad. Dit vergemakkelijkt 
enorm het plaatsen en bewerken van de motieven.

✔ ✔

Applicatiefunctie Creëer applicaties volledig in kleur, perfect voor badges en medaillons. ✔ ✔

Eenkleurig borduurwerk
Hiermee kunt u om het even welk motief borduren in één enkele kleur, zonder 
onderbreking.

✔ ✔

Snelheidsbereik
Instelbaar snelheidsbereik, van 400 tot 1.000 spm, petten frame 
van 400 tot 600 spm

✔ ✔

Handmatige 
kleurensequentie

Stel de kleurenvolgorde in volgens naaldnummer. ✕✕ ✔

Veranker de naaldsnelheid Stel individuele naaldsnelheden in, aangepast aan specifi eke garens. ✕✕ ✔

Camerafunctie
Geavanceerde cameradetectiefunctie voor het positioneren van het motief en 
voorwaartse/achterwaartse functie.

✕✕ ✔

Flexibel 
draadinvoersysteem

Het gemakkelijke draadinvoersysteem voorkomt kluwens en knopen in het garen 
en garandeert een constante draadspanning.

✕✕ ✔

Led-draadindicator
Veelkleurige led-lampjes helpen bij: het weergeven van de positie van gebroken 
draden, het weergeven van de positie wanneer een draadkleur moet worden 
vervangen, het weergeven van de draadpositie voor elke gebruikte draadkleur.

✕✕ ✔

Koppelingsmogelijkheden
Mogelijkheid meerdere machines te koppelen via een pc met behulp van PE-
Design Next-software V2-software ✔

Tafel Ondersteunt grote en zware projecten. Optioneel ✔



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

OPTIONELE ACCESSOIRES

Breedhoek cap frame (pettenkader) 360 x 
60 mm

Met het breedhoek cap frame kunt u 
populaire pettypes snel en gemakkelijk 
borduren.

Cilinderframe

Borduur nagenoeg alles wat cilindrisch 
en dus normaal moeilijk te borduren is.
Cilinderkader 90 mm breed x 80 mm 
hoog.

Jumbokader (ring) 360 x 360 mm

Borduur gemakkelijk extra grote 
motieven. Borduur simpelweg de eerste 
helft van het motief en draai de hoepel 
dan 180 graden. Het camerasysteem 
zal de kader correct positioneren om de 
tweede helft van het motief te borduren.

Randenkader 300 x 100 mm

Borduur prachtige continu motieven en 
randen. Ideaal voor een ruime waaier 
projecten, van mode tot meubilering.

Quiltkader (ring) 200 x 200 mm
eveneens beschikbaar.

Kit ronde kaders

De kit ronde kaders (ringen) omvat 3 ronde 
kaders (ringen):

• Klein 100 mm
• Medium 130 mm
• Groot 160 mm

Brother PE-DESIGN NEXT

De nieuwste generatie software van Brother 
voor het ontwerpen van borduurmotieven 
biedt geavanceerde mogelijkheden om de 
productiviteit van de PR-1000 op te drijven.

Bezoek www.brothersewing.eu voor het volledige gamma beschikbare accessoires.
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* Afzonderlijke aankoop vereist.


