
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Ứng dụng

Ứng dụng
Mũi may
Tốc độ may tối đa
Khung may
Chiều dài mũi may
Cơ cấu đẩy

Số mũi may tối đa

Nâng chân ép

Độ cao chân ép

Ổ xoay vòng

Hệ thống bôi trơn
Gạt chỉ

Cắt chỉ
Lưu trữ dữ liệu

Hỗ trợ lưu trữ ngoài

Số chương trình vòng

Số chương trình lưu trữ

Motor
Trọng lượng

Công suất

Mũi may thắt nút
3,200 Mũi/phút

Tối đa 40  x 30 mm
0.05 ~ 12.7 mm

Y - θ Cơ cấu truyền động motor bước

5,000 mũi/mẫu

Hệ thống truyền động motor bước

Tối đa 17mm

Ổ

Bôi trơn tối thiểu
Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn

Thẻ nhớ(Mẫu may nào cũng có thể thêm bằng thẻ SD)

Thẻ SD*1

30 chương trình vòng(50 mẫu bọ cho mỗi chuơng trình vòng)

89 mẫu may được cài sẵn
(tối đa 512 mẫu. Tổng số mũi được ghi nhớ lên đến 500,000. *2)

AC servo motor 550W (truyền động trực tiếp)

Đầu máy: xấp xỉ 57kg, Màn hình: xấp xỉ 0.4kg, Hộp điều khiển:xấp xỉ 9kg

1 pha 110V/220V/230V 3 pha 220V/380V/400V 400VA

Vật liệu trung bình

Vật liệu trung bình

Vật liệu dày

Vật liệu dày

*1 Không đảm bảo hoạt động với tất cả mọi phương tiện.
*2 Số mẫu may và số mũi có thể lưu trữ sẽ khác nhau tùy thuộc vào số mũi của mỗi mẫu may.

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử
Độ thắt chỉ và cắt chỉ ổn định khi may trên vật liệu trung bình đến vật 
liệu dày. Cho ra chất lượng đường may hoàn hảo trên nhiều loại vật liệu. 
Giảm tiếng ồn và độ rung cao, thân thiện môi trường người sử dụng. 
- Đường may đẹp và ổn định
- Giảm tiếng ồn và độ rung giúp máy vận hành êm ái
- Thân thiện với môi trường

Giảm tiếng ồn và độ rung 
khi vận hành

Tối ưu thiết kế bằng phân tích máy tính, motor truyền 
động trực tiếp và đẩy được tối ưu giúp giảm tiếng ồn 
và độ rung. Người thao tác sẽ cảm giác thoải mái và 
không mệt mỏi.

Nâng cao chất lượng may

Để ổn định đường 
may trên vật liệu dày, 
cò giật chỉ mới cho 
vật liệu trung bình 
được thêm. Với cò 
giật chỉ thích hợp cho 
mỗi loại vật liệu giúp 
cải thiện chất lượng 
đường may. Ngoài ra, 
đồng tiền cơ được trang bị tiêu chuẩn để người 
thao tác chỉnh chính xác hơn. 

Tiết kiệm điện năng cao
Brother thiết kế motor mới giúp tiết kiệm điện năng 
tiêu thụ với hệ thống truyền động trực tiếp, giảm tối 
thiểu điện năng truyền tải.
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Mẫu may (KE-430FS)
Mẫu may dưới đây đã được cài đặt trong máy và có thể chọn tùy thuộc vào đặc tính kỹ thuật. 
(Bất cứ mẫu may có sẵn chỉ cần bàn kẹp và tấm đẩy cùng kích cỡ.)
Sử dụng bàn kẹp và tấm đẩy phù hợp với mẫu may được chọn.

Cho vật liệu trung bình

Cho vật liệu dày

Cho hàng thun và đồ lót

Bọ ngang thẳng Mũi zigzag dọc 

Số SốMẫu may Mẫu maySố
mũi Dài x Rộng Số

mũi Dài x Rộng Số Mẫu may Số
mũi Dài x Rộng
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mũi Dài x Rộng Số

mũi Dài x Rộng Số Mẫu may Số
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mũi Dài x Rộng Số Mẫu may Số

mũi Dài x Rộng

*1 Sử dụng thiết bị kẹp chỉ *2 Điểm may đầu và cuối ở vị trí giữa mẫu may

Bọ dọc

Bọ bán nguyệt

Bọ chữ X

Bọ tròn

Bọ đuôi khuy mắt phượng

Bọ chéo Bọ chữ L

Bọ dọc thẳng

Nếu bạn muốn may mẫu khác ngoài mẫu có sẵn trong máy, bạn có thể tạo mẫu riêng bằng cách sử dụng phần mềm tạo mẫu PS-300B.
Tham khảo thêm với Dịch vụ hỗ trợ Brother. 
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