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DOMÁCE ŠIJACIE STROJE:

LS 2125

Perfektný domáci stroj pre bežné šitie a opravy.
Vlastnosti:

• rýchle navíjanie spodnej cievky
• integrované osvetlenie pracovnej plochy
• 4-kroková gombíková dierka
• páka spätného šitia
• elektronický regulátor rýchlosti
• nastavenie napätia nite
• rovné, kľukaté a saténové stehy
• voľné rameno
• úložný priestor pre príslušenstvo
• ľahký, kompaktný stroj s integrovaným úchytom 

pre pohodlné prenášanie

BQ 1700

Šijací stroj tradičnej konštrukcie osadený v kovovom ráme, vybavený praktic-
kými  i dekoratívnymi  stehmi,  ideálny  na  šitie,  opravy  a úpravy  odevov.
Vlastnosti:

• 17 druhov stehu
• vkladanie cievky zvrchu
• LED osvetlenie
• 4-kroková gombíková dierka
• horizontálny rotačný chapač
• voľné rameno
• maximálna šírka stehu - 5 mm
• maximálna dĺžka stehu - 4 mm
• inštruktážne DVD

BQ 2500 

Šijací stroj tradičnej konštrukcie osadený v kovovom ráme, vybavený praktic-
kými i dekoratívnymi stehmi, ideálny na šitie, opravy a  úpravy odevov.
Vlastnosti :

• 25 druhov stehu
• regulácia dĺžky stehu
• vkladanie cievky zvrchu
• LED osvetlenie
• 4-kroková gombíková dierka
• horizontálny rotačný chapač
• voľné rameno
• maximálna šírka stehu - 5 mm
• maximálna dĺžka stehu - 4 mm
• inštruktážne DVD

BN 2700 

Šijací stroj tradičnej konštrukcie s kovovým rámom a so širokou škálou 
praktických stehov, ideálny pre domáce použitie.
Vlastnosti:

• 27 druhov stehu
• automatický navliekač
• LED osvetlenie
• regulácia dĺžky stehu
• regulácia šírky stehu
• automatická 1-kroková gombíková dierka
• horizontálny rotačný chapač
• voľné rameno
• maximálna šírka stehu 5 mm
• maximálna dĺžka stehu 4 mm
• inštruktážne DVD

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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 KAPEX  s.r.o.    

BN 3700 

Šijací stroj tradičnej konštrukcie s kovovým rámom a širokou škálou 
praktických stehov, ideálny pre domáce použitie.
Vlastnosti:

• 37 druhov stehu
• automatický navliekač
• LED osvetlenie
• regulácia dĺžky stehu
• regulácia šírky stehu
• automatická 1-kroková gombíková dierka
• horizontálny rotačný chapač
• voľné rameno
• maximálna šírka stehu 5 mm
• maximálna dĺžka stehu 4 mm
• inštruktážne DVD

XL 5500

Vlastnosti:
• 15 druhov stehov
• automatická spojka navíjania spodnej cievky
• možnosť šitia na voľnom ramene
• nastavenie rovnomernosti stehov gombíkovej dierky
• nastavenie šírky a dĺžky stehu ako i polohy ihly
• vypínateľné podávacie zúbky pri voľnom prešívaní
• rozmery stroja : 402x180x300 mm
• váha: 8,2 kg

NV 10

Šijací stroj vyššej triedy s jednoduchým ovládaním.
Vlastnosti:

• 16 druhov stehu
• LC displej informujúci o parametroch stehu
• 3 typy automatickej gombíkovej dierky
• plynulá regulácia dĺžky a šírky stehu
• možnosť ovládania rýchlosti priamo na ramene stroja
• rýchla príprava spodnej nite
• sedemradové podávacie zúbky zaručujúce perfektné podávanie 

látky
• spätné šitie
• automatický systém navliekania vrchnej nite
• možnosť šitia dvojihlou
• voľné rameno na šitie dutých častí odevu
• osvetlenie pracovného priestoru LED diódami 

NV 10A Šijací  stroj  vyššej  triedy  s  jednoduchým  ovládaním.  Cenovo  zvýhodnený 
variant oproti typu NV-10 v ružovo ladenom prevedení.

NV 20

Elektronický domáci šijací stroj robustnej konštrukcie 
Vlastnosti:

• 40 druhov stehu
• navliekač ihlovej nite
• voľba stehov otočným elektronickým voličom
• podsvietený LCD displej s digitálnym označením dĺžky a šírky stehu

• vypínateľné podávacie zúbky

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.

mailto:kapex@kapex.sk
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NV 30

Elektronický  domáci  šijací  stoj  robustnej  konštrukcie  s  jednoduchou 
obsluhou a so 70-timi druhmi stehu.
Vlastnosti:

• LC displej informujúci o parametroch stehu
• 7 typov automatickej gombíkovej dierky
• plynulá regulácia dĺžky a šírky stehu
• možnosť ovládania rýchlosti priamo na ramene stroja
• sedemradové podávacie zúbky zaručujúce perfektné 

podávanie látky
• spätné šitie
• automatický systém navliekania vrchnej nite
• možnosť šitia dvojihlou
• voľné rameno na šitie dutých častí odevu
• programovateľná poloha ihly pri zastavení stroja
• osvetlenie pracovného priestoru LED diódami
• kompaktný plastový kryt stroja

NV 50

Elektronický  domáci  šijací  stoj  robustnej  konštrukcie  s  jednoduchou 
obsluhou.

V  porovnaní  s  typom  NV30  má  až  135  druhov  stehu  a  10  typov 
gombíkových dierok.

NV 90

Vyšívacie stroje Brother NV-90 sú kvalitné vyšívacie stroje vhodné do 
každej  domácnosti.  Tieto  vyšívacie  stroje  majú  v  ponuke  kvetinové 
vzory,  vzory  ročných  období  a  tematiku  sviatkov.  Okrem  toho  sú 
vybavené aj USB portom na spojenie s počítačom a sú kompatibilné so 
vzormi  z  vyšívacích  kariet.  Vyšívacie  stroje  používajú  ihly  bežnej 
veľkosti  (75/11),  pri  vyšívaní  hrubších  materiálov  (napr.  denim)  ihly 
90/14. 

• 70 vyšívacích vzorov: kvetinové, ročné obdobia, sviatky
• Vyšívacia plocha 100 x 100 mm
• Automatický navliekač
• Senzorická kontrola spodnej nite
• Automatické odstrihávanie nite

NV 150

Špeciálna edícia domáceho šijacieho stroja Brother NV150SE, ktorý je 
vhodný  ako  pre  bežné  šitie  či  opravovanie,  tak  pre  šitie  techniky 
patchwork a quiltovanie.

• 80 šijacích programov  
• 8 druhov 1-krokových gombíkových dierok
• automatický odstrih nite 
• prehľadný LCD displej so zobrazením nastavenia typu, šírky a 

dĺžky stehu. 
• volba polohovania ihly v spodnej alebo hornej polohe 
• automatický navliekač hornej nite 
• rýchloupínací systém pätiek

NV 350

Výkonný elektronický šijací stroj.
• 294 druhov stehu, 67 základných a 3 znakové sady 
• možnosť programovania vlastných šicích vzorov systémom 

"stitch by stitch"
• LC displej informujúci o parametroch stehu
• 10 typov automatickej gombíkovej dierky
• plynulá regulácia dĺžky a šírky stehu
• rýchla príprava spodnej nite
• sedemradové podávacie zúbky

 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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NV 550

Elektronický domáci stroj s jednoduchou obsluhou. Jednoduché ovláda-
nie, zobrazenie informácií o stehu na displeji. Voľba programu tlačítka-
mi  na  ovládacom  paneli.  Šitie  monogramov. Odstrih  nití. Ideálny  pre 
patchwork a quilting. 

• 429 programov
• 10 typov gombíkových dierok
• 3 znakové sady pre monogramy
• 10 pamätí pre uloženie najpoužívanejších nastavení
• LED osvetlenie pracovnej plochy
• horizontálny  rotačný chapač
• LC displej zobrazuje typ, dĺžku, šírku stehu
• plynulá regulácia dĺžky, šírky stehu a iné

PQ-1500S

Vysokorýchlostný šijací stroj s viazaným rovným stehom, špeciálnym 
ihlovým podávaním a  s veľkou odnímateľnou pracovnou plochou. 

• voliteľná poloha ihly pri zastavení stroja
• kolenná páka zdvihu prítlačnej pätky
• vypínateľné podávacie zúbky
• navliekač nite do ihly
• automatický odstrih nití
• nastaviteľný prítlak pätky

QC 1000 

Stroj  ideálny na šitie, prešívanie a quiltovanie. 
Vlastnosti:

• ICAPS - Automatické snímanie látky ktoré registruje jej hrúbku 
• precízne otáčanie - programovateľná funkcia 
• USB slot - pre prenos dát do pamäte stroja 
• kontrola vrchnej i spodnej nite
• 517 druhov naprogramovaných stehov 
• dve stehové dosky vo výbave stroja - jedna s delením na šitie 

a quiltovanie,  druhá s prešívacím delením na precízne mriež-
kovanie

• vysoká rýchlosť šitia - až 1000 stehov za minútu
• automatické  vypínateľné  podávacie  zúbky  -  nevyhnutné  pre 

spoľahlivé podávanie látky pri každom zvolenom stehu
• bočné podávanie - pre šitie vpravo a vľavo
• automatické navíjanie spodnej cievky - bez prerušenia šitia
• jasné osvetlenie pracovnej plochy - uľahčuje prácu s tmavými 

látkami
• odstrih nití - po stlačení tlačidla odstrihne vrchnú i spodnú niť
• kolenný zdvih prítlačnej pätky - ako u priemyselných strojov

MS4 NT

Šijacie stroje Brother MS4 NT sú elektronické šijacie stroje s jednodu-
chým ovládaním určené do domácnosti. 

• 40 druhov stehu
• Voľné rameno
• 5 typov automatickej gombíkovej dierky
• Uzavretý overlockový steh
• Regulácia dĺžky a šírkystehov
• Automatický navliekač nite a iné

MS6 NT

Elektronické šijacie stroje Brother MS6 NT s displejom sú nástupcom 
šijacích strojov Brother BC 2500. 

• 60 druhov stehu
• Voľne nastaviteľná dĺžka stehov a šírka cik-cak stehu
• Plne automatické šitie gombíkových dierok - 7 druhov
• Uzavretý overlockový steh
• Automatický navliekač nití
• Tlačidlo na zafixovanie polohy pätky
• Možnosť spustenia podávača pod stehovú dosku 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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DS 120

Typová rada DS prináša počítačovo riadený, všestranne 
vybavený šijací stroj

Vlastnosti:

• automatická gombíková dierka
• rotačný chapač s rýchlym vkladaním cievky
• LC displej s digitálnym zobrazením parametrov stehu
• nastavenie polohy podávacích zúbkov

Porovnanie funkcií DS 120 a DS 140

Porovnanie stehov:

DS 140

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.

mailto:kapex@kapex.sk
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M1034D

3 alebo 4 nitný overlock s odstrihom a perfektným stehom

•Možnosť šitia na voľnom ramene
•Farebné vyznačenie navliekania priamo na stroji
•Uvolnenie napätia pri navliekaní nite zaručuje jednoduché 
a spoľahlivé navlečenie
•Navliekač spodného chápača
•Diferenciálne podávanie šitého materiálu
•Perfektné Overlokové stehy na všetkých druhoch a hrúbkach 
látky
•Rolované stehy bez výmeny prítlačnej pätky a stehovej dosky
•Jednoduchá a rýchla výmena prítlačnej pätky
•Použitie štandardných ihiel do domácich šijacích strojov

M3034D

3 alebo 4 nitný overlock s odstrihom a perfektným stehom
• Možnosť šitia na voľnom ramene
• Farebné vyznačenie navliekania priamo na stroji
• Uvolnenie napätia pri navliekaní nite zaručuje jednoduché 

a spoľahlivé navlečenie
• Jednoduché navliekanie spodného chapača
• Diferenciálne podávanie šitého materiálu
• Perfektné Overlokové stehy na všetkých druhoch a hrúbkach 

látky
• Rolované stehy bez výmeny prítlačnej pätky a stehovej dosky
• Jednoduchá a rýchla výmena prítlačnej pätky

M4234D

2, 3 alebo 4 - nitný obnitkovací stroj s orezom
 Vlastnosti:

• navliekač ihlových nití
• rýchle a jednoduché navliekanie spodného chapača
• 4 - farebné vyznačenie dráh navliekania nití
• kovové niťové rahno
• perfektné spracovanie všetkých druhov látok
• šírka stehu 5 až 7 mm
• diferenciálne podávanie pre perfektné švy zabraňujúce 

nežiadúcemu vlnenie alebo naťahovaniu
materiálu

• vypínateľný orezový nôž
• voľné rameno stroja
• osvetlenie pracovnej plochy LED osvetlením
• nádobka na odrezky slúžiaca i ako odkladací priestor pre 

ovládací pedál
• prídavný široký stehový jazýček zabraňujúci skrúcaniu švov
• ľahký a kompaktný stroj s rukoväťou
• možnosť nastavenia prítlačnej pätky
• pätka na slepý steh a náradie vo výbave stroja

M2340CV Rýchle a jednoduché navliekanie stroja.
 Vlastnosti: 

• Mnohoúčelové použitie: 4 rozličné druhy stehu ( trojihlový 
spodom krytý steh , dvojihlový spodom krytý steh 3 mm úzky , 
dvojihlový spodom krycí steh 6mm široký, jednoihlový 
retiazkový steh ) a 10 rôznych variácií použitia .

• Variabilná dĺžka a šírka stehu
• Diferenciálne podávanie látky

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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DOMÁCE VYŠÍVACIE STROJE:

 

INNOV-IS 
950

Vlastnosti:
• 7 bodové podávacie zúbky v šijacom móde spoľahlivo 

podávajú všetky materiály 
• vyšívacia plocha 100 x 100 mm
• pohodlné navliekanie nite navliekačom
• ovládanie rýchlosti stroja, priamo na jeho ramene
• slot na pamäťovú kartu
• port na priame nahrávanie vyšívacích vzorov z USB kľúča
• LC ovládací panel s podsvieteným displejom
• 129 klasických a dekoratívnych stehov
• 170 rôznych vyšívacích vzorov vložených do pamäti 
• 10 tvarov rámikov a 12 typov ich stehov umožní až 120 

variácií rámikov
• 6 typov písma s nastaviteľnou veľkosťou, uhlom 

a umiestnením, 3 typy písma s nastavením rozstupu znakov 
pomocou LC displeja

• automatický odstrih vrchnej i spodnej nite
• tlačidlo polohy ihly 
• tlačidlo zaisťovacích stehov
• signálnym svetlom podsvietené Štart/Stop tlačidlo
• prídavný stolík

NV 750 E 

Vlastnosti:
• 136 vyšívacích vzorov uložených do pamäti stroja
• veľká vyšívacia plocha 180 x 130 mm
• pohodlné navliekanie nite luxusným navliekčom
• slot na pamäťovú kartu
• LCD ovládací panel s podsvieteným displejom
• automatický odstrih vrchnej i spodnej nite
• tlačidlo polohy ihly
• signálnym svetlom podsvietené Štart/Stop tlačidlo
• 6 typov písma, každé v 3 veľkostiach
• rýchle a jednoduché vkladanie spodnej cievky
• automatická regulácia napätia nite
• senzorická kontrola vrchnej nite
• rýchlosť stroja 650 stehov za minútu
• USB port na pripojenie k PC
• Slot na USB kľúč

NV 1500

Vlastnosti:
• 7 bodové podávacie zúbky 
• Veľká vyšívacia plocha 260 x 160 mm
• Pohodlné navliekanie nite luxusným navliekačom
• 448 druhov stehu v šicom móde
• Slot na pamäťovú kartu
• USB port na pripojenie stroj k počítaču
• LCD ovládací panel s podsvieteným displejom
• Kolenný zdvíhač prítlačnej pätky v šijacom móde
• Rýchlosť stroja 800, 600 a 350 stehov za minútu 
• 60 rôznych vzorov vložených do pamäti stroja
• Automatický odstrih vrchnej i spodnej nite 

NV 5000 D

Vlastnosti:
• automatický systém navliekania nite
• funkcia odstrihu nite pri skokoch v móde vyšívania
• USB port pre pripojenie k počítaču
• vyšívacia plocha 300 x 180 mm charakteristická  pre 

priemyselné vyšívacie stroje
• vysoká rýchlosť šitia i vyšívania
• možnosť editácie vzorov pri vyšívaní

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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NV 1250 

Vlastnosti:
• 7 bodové podávacie zúbky v šijacom móde 
• veľká vyšívacia plocha 180 x 130 mm
• pohodlné navliekanie nite luxusným navliekačom
• ovládanie rýchlosti stroja, ktoré sa v šijacom móde môže 

zmeniť na ovládanie šírky stehu
• slot na pamäťovú kartu
• USB port na pripojenie stroj k počítaču
• LCD ovládací panel s podsvieteným displejom
• kolenný zdvíhač prítlačnej pätky v šijacom móde
• rýchlosť stroja 850 stehov za minútu v šijacom móde, 650 

stehov vo vyšívacom móde
• 136 rôznych vzorov vložených do pamäti stroja, včítane 6 typov 

písma v 3 veľkostiach
• horizontálne podávanie látky v šijacom móde
• automatický odstrih vrchnej i spodnej nite
• tlačidlo polohy ihly
• tlačidlo zaisťovacích stehov
• signálnym svetlom podsvietené Štart/Stop tlačidlo

NV 2200 
LAURA 

ASHLEY 

Vlastnosti:
• 7 bodové podávacie zúbky
• veľká vyšívacia plocha 260 x 160 mm
• pohodlné navliekanie nite luxusným navliekačom
• 448 druhov stehu v šicom móde
• 30 exkluzívnych vyšívacích motívov Laura Ashley
• ovládanie rýchlosti stroja, ktoré sa v šijacom móde môže 

zmeniť na ovládanie šírky stehu, automatické napínanie vrchnej 
nite

• slot na pamäťovú kartu
• USB port na pripojenie stroj k počítaču
• LCD ovládací panel s podsvieteným displejom
• kolenný zdvíhač prítlačnej pätky v šijacom móde
• rýchlosť stroja 800, 600 a 350 stehov za minútu v závislosti na 

šicom móde
• 60 rôznych vzorov vložených do pamäti stroja
• 8 typov písma v rôznych veľkostiach s možnosťou ich plynulého 

zmenšovania i zväčšovania
• horizontálne podávanie látky v šijacom móde
• automatický odstrih vrchnej i spodnej nite
• tlačidlo polohy ihly
• tlačidlo zaisťovacích stehov
• signálnym svetlom podsvietené Štart/Stop tlačidlo
• rotácia vzorov po 1, 10 alebo 90°
• autonómne navíjanie spodnej nite
• elektronické nastavenie prítlaku pätky
• zdvih pätky kolennou pákou
• detekcia hrúbky šitej látky
• maximálna šicia rýchlosť 1000 stehov za minútu
• viacbodové LED osvetlenie pracovnej plochy

NV 4000D

Vyšívacie stroje Brother NV-4000D sú špičkové vyšívacie stroje s návo-
dom na obsluhu priamo na obrazovke stroja.  Sú vybavené automatic-
kým systémom navliekania, USB portom,  majú vyšívaciu plochu 300 x 
180 mm a mnoho ďalších fantastických funkcií.

•  Automatický systém navliekania nite
• Funkcia odstrihu nite pri skokoch v móde vyšívania
• USB port pre pripojenie k počítaču
• Vyšívacia plocha 300 x 180 mm 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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NV 1

Šijací a vyšívací stroj NV-1 vrátane vyšívacej jednotky s plochou 300x200 
mm. 

• zabudovaná snímacia kamera "inteligentné oko"
• farebný displej s dotykovými funkciami
• bohaté možnosti editácie vzorov
• komfortné pamäťové funkcie
• 3 USB porty pre prenos dát
• rýchlosť vyšívania až 1000 stehov za minútu
• vo výbave sú 4 rôzne rámčeky

PROFESIONÁLNE VYŠÍVACIE STROJE:

PR 650

Kompaktný profesionálny vyšívací stroj 

Vlastnosti:
• kompaktný, 1-hlavový, 6-ihlový vyšívací stroj
• ľahko prenosný ( 37 kg )
• výhodný pomer výkonu a ceny
• multifunkčný veľký farebný LCD displej zobrazuje všetky 

potrebné informácie a upozornenia, včítane návodu na obsluhu 
vo forme videa.

• multimediálny vstup ( USB kľúč i USB na priame 
pripojenie k PC)

• slot na pamäťové karty Brother
• kontrola spodnej i vrchnej nite
• automatický navliekač ihiel
• automatická zmena farby nite
• automatický odstrih nití
• profesionálny rám na vyšívanie golfových čiapok ako zvláštne 

príslušenstvo
• cylindrický rám na vyšívanie dlhých dutých častí (nohavice, 

rukávy) ako zvláštne príslušenstvo
• vyšívacia plocha 300 x 200 mm
• vo výbave stroja sú4 veľkosti vyšívacích rámov

300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 100 x 100 mm, 60 x 40 mm
• maximálna rýchlosť 1000 stehov za minútu
• špeciálne osvetlenie pracovnej plochy

PR 1000 

Profesionálne vyšívanie elegantným, kompaktným desaťihlovým 
vyšívacím strojom.

Vlastnosti: 
Kompaktný, 1-hlavový, 10-ihlový vyšívací stroj

• ľahko prenosný
• výhodný pomer výkonu a ceny
• multifunkčný veľký farebný LCD displej zobrazuje všetky 

potrebné informácie a upozornenia
• 3x USB vstup ( USB kľúč i USB na priame pripojenie k PC)
• maximálna rýchlosť 1000 stehov za minútu
• integrovaná kamera pre presnosť výšivky
• 28 typov písma a 110 vyšívacích vzorov
• vyšívacia plocha 360x200mm
• držiak cievok s farebným LED osvetlením signalizujúcim stav 

nití
• desaťihlová hlava umožňujúca vyšívanie viacfarebných motívov 

s automatickým odstrihom nití

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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