
Máy đính bọ điện tử truyền động trực tiếp bằng điện tử

Máy đính nút điện tử truyền động trực tiếp bằng điện tử

Đặc điểm kỹ thuật

Ứng dụng
Mũi may
Tốc độ may
Khung may

Kiểu nút 

Chiều dài mũi may

Vật liệu trung bình Vật liệu dày

3,200 mũi/phút
Tối đa 40x30mm

Tối đa 17mm

Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn

-3, -K, -F: Trang bị tiêu chuẩn

Thẻ SD*2

Tối đa 13mm

Cơ cấu truyền động motor bước

5,000 mũi/mẫu
Hệ thống truyền động motor bước

Ổ chao(ổ chao kép, lựa chọn thêm)

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

30 chu trình vòng(50 chương trình cho mỗi chu trình vòng)

89 mẫu may được cài sẵn

Motor AC servo 550W (Truyền động trực tiếp)
(lưu đến 512 mẫu. Tổng số mũi lưu trữ có thể được thêm lên đến 500,000.*3)

Đầu máy: Xấp xỉ 57kg, Màn hình điều khiển: Xấp xỉ 0.4kg, Hộp điều khiển: Xấp xỉ 9kg
1 pha 110V/220V/230V  3 pha 220V/380V/400V 100VA

64 mẫu may được cài sẵn

Đa dạng(Xem chi tiết "Danh sách chương trình" về số mũi cho mẫu may được cài sẵn trong máy.) 

Tối đa 6.4x6.4mm

Đường kính 
ngoài của nút*1

2,700 mũi/phút

Hàng thun
Mũi may thắt nút

Đồ lót Đính nút

Cơ cấu đẩy
Số mũi may
Số mũi tối đa
Nâng bàn ép
Độ cao bàn ép/Độ cao bàn ép cho nút
Loại ổ
Đồng tiền số
Bộ gạt chỉ

Bộ kẹp chỉ
Lưu trữ dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu ngoài
Số chương trình vòng

Số dữ liệu lưu trữ

Motor
Trọng lượng
Nguồn điện
*1 Sử dụng bàn kẹp nút chọn thêm B(S03634-101) cho đường kính 20mm hoặc hơn. 
*2 Lưu trữ lên đến 2GB. Không đảm bảo hoạt động với tất cả phương tiện. 
*3 Số mẫu may và số mũi có thể lưu trữ sẽ khác nhau tùy thuộc vào số mũi của mỗi chương trình may. 

Cắt chỉ

Ứng dụng
Vật liệu trung bình
Vật liệu dày
Hàng thun
Đồ lót
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Độ thắt chỉ và cắt chỉ ổn định khi may từ đồ lót đến vật liệu dày. 
Cho ra chất lượng đường may hoàn hảo trên nhiều loại vật liệu. 
- Giảm tiếng ồn và độ rung khi vận hành, thân thiện người sử dụng
- Tăng năng suất 
- Chất lượng may ổn định với đồng tiền số
- Đường may sạch với bôi trơn bán khô
- Thân thiện với môi trường 



Đường may đẹp, thân thiện người sử dụng 

Chất lượng & Tốc độ
Độ cắt chỉ và thắt chỉ ổn định khi may từ đồ lót đến vật 
liệu dày. Cho ra chất lượng đường may hoàn hảo trên 
nhiều loại  vật liệu. 

Cò giật chỉ phù hợp với từng loại vật liệu mỏng, trung 
bình và dày
Để ổn định độ thắt chỉ trên vật liệu dày, cò giật chỉ mới được ứng 
dụng, và có khả năng may trên cả vật liệu mỏng đến vật liệu trung 
bình. Chất lượng may đối với vật liệu mỏng được nâng cao.

Tối ưu chiều dài chỉ thừa và 
rối chỉ đầu tại đầu đường may 
Chức năng cắt chỉ được trang bị 
giúp cắt chỉ sau khi dao trên dừng 
giúp tối ưu chiều dài chỉ cuối. Nhíp 
chỉ được cải thiện giúp tối ưu chiều 
dài chỉ thừa và rối chỉ đầu tại đầu 
đường may.

Giảm tiếng ồn và độ rung 
khi vận hành  
Thiết kế tối ưu cơ cấu quay và 
thả bằng phân tích máy tính, 
điều khiển bằng motor truyền 
động trực tiếp và motor đẩy 
giúp giảm tiếng ồn và độ rung. 
Điều này giúp người thao tác 
không bị mệt mỏi và thoải mái 
khi sử dụng. 

Từ khi ứng dụng hệ thống truyền động trực tiếp, máy 
KE-430FX tốc độ nhanh đứng đầu trong ngành máy 
3,200 mũi/phút . Từ khi hành trình nâng bàn kẹp được 
cài đặt 2 bước, năng suất được nâng cao. 

Màn hình điều khiển được thiết kế dễ sử dụng và thân 
thiện cho người vận hành. Mẫu may, tốc độ may và 
sức căng chỉ trên được lưu trữ trong phần mềm người 
sử dụng. Những chức năng hữu ích như đếm sản 
phẩm và đếm chỉ dưới được trang bị. 

Đồng tiền số được trang bị tiêu 
chuẩn vì thế có thể điều chỉnh 
đồng tiền phù hợp với vật liệu 
may. Không cần phải chỉnh cơ, 
thay đổi đồng tiền chỉnh chỉ 
bằng chương trình may. 

Thẻ SD 
Mẫu may có thể 
thêm và sao 
chép dễ dàng. 

Mũi/Phút

Mức độ âm thanh

Tăng năng suất

Đồng tiền số được trang bị tiêu chuẩn

Màn hình điều khiển thân thiện 
người sử dụng

Tất cả máy đính bọ hay đính nút 
đều trang bị hệ thống bôi trơn bán 
khô. Nó cung cấp lượng dầu nhất 
định cho ổ, không cần lo lắng dầu 
nơi trụ kim. Hệ thống truyền động 
trực tiếp, không dùng dây curoa 
giúp cho sản phẩm may sạch. 

Bàn kẹp có thể được thay 
đổi bằng cách nới lỏng 
ốc và di chuyển bàn ép. 

Motor được Brother phát 
triển giúp tiết kiệm điện 
năng nhờ hệ thống 
truyền động trực tiếp, 
giúp giảm tối đa điện 
năng truyền tải. Máy 
KE-340FX vận hành tốt 
với điện năng tiêu thụ 
thấp. 

Đường may sạch với bôi trơn bán khô Dễ dàng bảo trì

Đồng 
tiền số

Bộ chuyển đổi nhanh giúp dễ dàng 
thay thế bàn kẹp

Máy KE-430FX dễ dàng bảo trì. 

So sánh điện năng tiêu thụ 
Giảm
11%

Tiết kiệm điện năng



Mẫu bọ (KE-430FX) 

Cho vật liệu trung bình

Cho vật liệu dày

Cho hàng thun và đồ lót

Bọ ngang thẳng Mũi zigzag dọc

Bọ dọc

Bọ bán nguyệt

Bọ chữ X Bọ chéo

Bọ dọc thẳng

Mẫu may được cài sẵn trong máy và có thể chọn tùy theo đặc điểm kỹ thuật. (Bất cứ mẫu may nào có sẵn cùng 
với bàn kẹp và tấm đẩy cùng kích cỡ.)
Sử dụng bàn kẹp và tấm đẩy phù hợp với mẫu may tương ứng. 

Số

Số

Số Số Số

Số Số

Số SốMẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x RộngMẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng

Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số
mũi Dài x Rộng Mẫu bọ Số

mũi Dài x Rộng

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

Số Số

Số Số Số Số

Số Số Số

Số Số



Mẫu nút (BE-438FX)

Thiết bị chọn thêm

Bọ chữ L

Bọ tròn

Bọ đuôi khuy mắt phượng

Số lỗ
khuy

Lựa chọn thêm

Bộ kẹp nút đứng (SB1563001)

Nút đứng

Đường
chỉ vắt
ngang

Số mũi
chỉ chéoMẫu nút Số lỗ

khuy
Đường
chỉ vắt
ngang

Số mũi
chỉ chéo

Số
mũi

Số
mũi

Vùng may
X x Y (mm)

Vùng may
X x Y (mm) Mẫu nút

*1 Sử dụng cho nút với lỗ nhỏ.
*2 Kiểm tra đường kính hoặc lỗ nút là 2mm hoặc lớn hơn trước khi sử dụng chương trình. 
*3 Không nên sử dụng cho lò xo nâng nút.
*4 Khi may xong một phía, bàn kẹp nút nâng và chỉ được cắt. Để hoàn tất may, nhấn vào 
bàn đạp cho đến khi may một phía hoàn tất, hoặc nhấn bàn đạp một lần nữa sau khi may 
mặt còn lại hoàn tất. 
*5 Khi may một mặt hoàn tất, chỉ sẽ cắt mà không cần nâng bàn kẹp nút, và mặt còn lại sẽ 
được may. 

Kiểu nút đứng

Khi may chương trình này, sử dụng tốc độ 1,600 mũi/phút 
hoặc thấp hơn. 

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. 

18mm hoặc thấp hơn
15mm hoặc cao hơn
15mm hoặc cao hơn

Mẫu may được cài sẵn trong máy. Chọn bất cứ mẫu nút nào cùng với kim phù hợp với lỗ của nút. 
Khi mẫu nút không có mũi cắt nhau, chỉ sẽ cắt sau khi may xong một mặt, và sẽ may mặt còn lại.

Phần mềm chương 
trình tạo mẫu 
PS-300B
Với máy KE-430FX, 
có thể may nhiều 
mẫu ngoài mẫu cài 
sẵn trong máy. 
PS-300B là phần 
mềm để tạo mẫu 
may trên máy tính 
cá nhân. 

Bàn đạp trái và phải 
được trang bị với 
chức năng hoạt 
động riêng biệt. 
Giúp đặt vật liệu 
chính xác.

Số
mũi

Số
mũi

Số
mũi Số Số

Mẫu nút Số mũiĐường chỉ
vắt ngang Dài x RộngSố

Số Mẫu bọ Dài x Rộng Số Mẫu bọ Dài x Rộng

Số Mẫu bọ Dài x Rộng Số
mũiSố Mẫu bọ Dài x Rộng Số

mũiSố Mẫu bọ Dài x Rộng

Số
mũiSố Mẫu bọ Dài x Rộng Số

mũiSố Mẫu bọ Dài x Rộng Số
mũiSố Mẫu bọ Dài x Rộng

Phần mềm tạo mẫu PS-300B Chuyển đổi bàn đạp đôi




