
Produkt oversigt

Sæt din kreativitet fri
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(Gældende fra September 2018)



F410
100 indbyggede sømme
7 forskellige knaphuller
4 skrifttyper (kun store typer)
Automatisk nåletråder
Justerbart trykfodstryk
Hastighedsregulering/stingbredde

7.195,- kr   
NV1040SE

40 indbyggede sømme
6 forskellige knaphuller
Automatisk nåletråder
Direkte sømvalg
210 mm stort arbejdsområde
Knæløfter
Automatisk hæftning i start/slut

7.995,- kr
F400

40 indbyggede sømme
6 forskellige knaphuller
Automatisk nåletråder
Kvadratisk transportørsystem
Automatisk trådafklip
Automatisk hæft ved start/slut

6.695,- kr   

A16
Direkte valg af 16 sømme på
sømvælgerhjulet aut. knaphuller
Automatisk nåletråder
Lang trykfod for bedre syning i tykt
Aut. trådhæft ved start/slut
Hæfter på stedet eller frem og 
tilbage
Trinløs hastighedsregulering
Nålestop oppe/nede

3.995,- kr

NY

VQ2
USB-port – til opdatering
Mulighed for at sy uden brug
af fodpedal
Overvågning af undertråd
SFDS – kvadratisk transportør 
system. Sikrer perfekt syning  
uden omstilling fra silke til  
kraftige materialer
Automatisk trykfodsløft /
Knæløfter

Brother´s ultimative quiltesy-
maskine med stort arbejdsområde 
– 285 mm
Automatisk trykfodstryk regulering
Høj hastighed ved syning,  
1050 Sting per minut
Stor berøringsskærm
Fuldautomatisk nåletråder

19.995,- kr

NV1100
140 indbyggede sømme
Flere LED-lyskilder oplyser
effektivt hele syområdet
SFDS – kvadratisk transportør system
Automatisk nåletråder
Knæløfter
Elektronisk trykfodstryk

8.995,- kr   

XN1700
Mekanisk symaskine
17 indbyggede sømme
Fast stinglængde og -bredde
4-trins knaphul
Letvægt symaskine
Enkel betjening

1.495,- kr
KD144S

14 indbyggede sømme
Friarm
LED sylys
Tilbagesyning
Standard spoleapparat
4-trins knaphul
Finger beskytter

1.095,- kr   

Symaskiner

HF37
Ekstra kraftig mekanisk maskine
37 indbyggede sømme
Nåletråder
LED sylys
Trinløs justering af stinglængde og 
-bredde
Automatisk knaphul
Fast kuffertlåg

2.995,- kr



A150
150 indbyggede sømme
11 forskellige knaphuller
3 skrifttyper (Kun store typer)
Klipper trådene aut. ved afslutning
Automatisk nåletråder
Knap til perfekt afslutning af mønstre
Nålestop oppe/nede
Fast kuffertlåg

5.995,- kr

NY

A50
50 indbyggede sømme med 
elektronisk sømvælgergreb
Automatisk nåletråder
Nem ilægning af undertråd
LCD skærm med visning af
stinglængde og -bredde
5 forskellige knaphuller
Sænkbar transportør

4.995,- kr

NY

NV1800Q
232 indbyggede sømme
Incl. stort forlængerbord
Mange quiltetrykfødder
Automatisk nåletråder
Brede quiltesømme op til 60mm
Ri-sting op til 30mm
Automatisk trykfodsløft med 
nålen nede

13.495,- kr   
NV1300

182 indbyggede sømme
210 mm bredt arbejdsrum til 
højre for nålen
3 skrifttyper med store og små 
bogstaver
Kan sy sidelæns, op til
30 mm brede sømme
Automatisk trådspænding

10.995,- kr   

2104D Overlock
For professionelle resultater
3/4 tråds overlock
Snap-on trykfod
Let omstilling til rullesøm
Differentiale transport
Forlængerbord (ekstra tilbehør)

3.495,- kr
4234D Overlock

For professionelle resultater
2/3/4 tråds overlock
Nåletråder
LED-lys
Differentiale transport
Forlængerbord (ekstra tilbehør)

5.495,- kr
CV3440 Dæksøm

4, 3 og 2 tråde
155 mm arbejdsrum
Automatisk udløsning af 
trådspændingerne
Justérbart trykfodstryk
Friarm

5.495,- kr
CV3550 Dæksøm

5, 4, 3 og 2 tråde
Topcoversøm !
155 mm arbejdsrum
Automatisk udløsning af 
trådspændingerne
Justérbart trykfodstryk
Friarm

6.495,- kr

Overlock/Dæksøm



224 indbyggede broderier
200 x 300 mm broderiareal
Op til 1050 sting/minut
Fuldautomatisk nåletråder
Automatisk trådafklip
Trådvogter på over- og undertråd
Ekstra stort arbejdsområde
14 skrifttyper
LED markør til placering af broderi

V3LE (Kun broderi)

22.995,- kr

NY

Broderiareal 160 x 260 mm
138 indbyggede broderier
LCD farveberøringsskærm
Hurtig ilægning af spolen
Automatisk nåletråder
11 indbyggede skrifttyper
10 ramme former / 14 sting typer
850 broderisting/minut
Automatisk trådspænding

NV800E (Kun broderi)

13.995,- kr

Broderimaskine
125 indbyggede broderier,
inklusiv 45 med Disney figurer
3.7” farve LCD berøringsskærm
100 X 100 mm broderiareal
10 indbyggede skrifttyper
USB port til USB-hukommelse

M240ED (Kun broderi)

6.995,- kr   

Broderi- og quilte nyheden
Brother giver dig et helt nyt koncept indenfor broderi og frihåndsquiltning ! Den et-nålede broderimaskine kombinerer 
elegant de fantastiske semiprofessionelle broderimuligheder med udvidede muligheder for quilterne og hobbydesig-
nerne.

VR

41.995,- kr

Med nem adgang til
spolehuset, kan du
udskifte undertråden til
enhver tid, uden at
fjerne broderirammen.

7” LCD-berøringsskærm med 
260.000 farver

200 x 200 mm stort broderiareal

305 indbyggede broderier

Friarmsbroderi

LED nålepositions markør

Automatisk nåletråder

Indbygget spoleapparat

Op til 1000 sting/minut

Trådfarve sortering
(minimerer antallet af farveskift 
og broderitiden, i et broderi med 
mange farver)

Let adgang til undertråden

Indbygget brugsanvisning

6 forskellige broderirammer 
medfølger

Frihåndsbroderi og quilte-kit 
(ekstratilbehør)

• Frihånds broderi- og quiltekit
• Multifunktions-fodpedal
• Klap-rammesæt
• Flad-ramme 200 x 200 mm
• Rundrammer. Sæt med 3 str.
• Borderramme 180 x 100 mm

• Cylinderramme sæt
• Klemramme-sæt
• Forlængerbord*
• Stativ/bord på hjul
• Software PE-Design 11 /
   PE-Design Plus 2

Ekstra tilbehør:

Broderimaskiner

© Disney
© Disney/Pixar



Software Giv dine projekter et personligt præg
De forskellige software pakker fra Brother tilfredsstiller alle – lige fra nybegynderne til de erfarne brugere. 
Forvandl dine egne billeder/foto´s eller computer-grafik/tegninger til smukke broderier. 
Nu får du også mulighed for, at føre dine broderideer ud på stoffet.

Ideel for begyndere
Fra tegning til broderi på få minutter
Foto-sting (i flere udgaver)
Tilpasser stingene, når du ændrer str.
Import/exporter fra og til flere fil-typer
35 indbyggede skrifttyper samt 5 små
Rammer i ønskede størrelser

PE-Design Plus 2

4.995,- kr 10.995,- kr

Professionel software, her kan du med 
fuld kontrol designe perfekte broderier.
Forbedret fotostitch og autopunch
= broderier på et øjeblik
130 indbyggede broderiskrifttyper
og konverterer TTF fonte automatisk
Dekorative fonte med motiver på
Spændende nye muligheder til quiltning
WLAN export/import til Brother XP
Lav motiver og exporter til ScanNCut

PE-Design 11
NY

Sy/Broderimaskiner

© Disney

Farveprojektor viser broderier, syli-
nier, sømme mm. direkte ned på stoffet !!
Trådløs kommunikation mellem XP
og computer (PE-DESIGN11) WLAN
Kæmpe broderiareal 272 x 408 mm
1100+ indbyggede broderier,
incl. Disney og nye motiver
Nye quilte-broderifunktioner
Tekster kan redigeres og ændres
i skrifttype, størrelse, buer mm.
Mit Design Center: Scan - skab dine
egne broderier direkte på maskinen
Forbedret kamera og indskannings 
funktion

Op til 1050 sting i minuttet sy og broderi
755 indbyggede sømme incl. Disney
Op til 40 mm brede quiltesømme
Dansk sprog i maskinen
Ekstra stort arbejdsområde
332x127 mm
Stativ til store trådruller
Ekstremt støjsvag syning og broderi
Fuldautomatiske knaphuller, fotografe-
rer knappen og syr så selv den rigtige 
størrelse
Ny forbedret sensor-pen, med mange 
nye muligheder

XP1
109.995,- kr

NY
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180 x 300 mm broderiareal
Tråd afklip også mellem 2 felter af
samme farve
Laser guideline
Sensor pen
Elektronisk overtransportør
224 broderier
Sensor for over- og undertråd
Automatisk nåletråder
473 søm-typer
Undertrådsarbejde
Stor arbejdsplads (280 x 110 mm)
Sy-/broderihastighed 1050 sting/min.
Flere muligheder for aut. hæftning
Multifunktionsfodpedal som ekstra
tilbehør

V7
49.995,- kr

Stort arbejdsområde 285 mm
Fuldt lys på hele arbejdsområdet
Stort broderifelt 300 x 180 mm
Høj hastighed ved sying og
brodering - 1050 sting per.minut
Stor LCD-berøringsskærm
USB-port
Energi-besparende maskine
7-punkts transportør
Automatisk hæftning i
begydelsen og ved afslutning
Hurtig ilægning af spolen og
uafhængig undertrådsspoling
Over 200 indbyggede broderi-
motiver og 17 fonte

V5
34.995,- kr

Broderiareal 160 x 260 mm 
138 indbyggede broderier
LCD farveberøringsskærm
Fuldautomatisk trådspænding
232 indbyggede sømme
11 indbyggede broderi- og  
5 syskrifttyper
SFDS – Kvadratisk transportsystem

NV2600

19.995,- kr

ICAPS stof tykkelse 
registreringssystem
Automatisk nåletråder
LED sylys
Automatisk trådspænding
Trådbrud sensorer
Automatisk trykfodsløft /Knæløfter
Dansk betjeningsmenu

Sy- og broderimaskine
125  indbyggede broderier,
inklusiv 45 med Disney figurer
181 sysømme
Høj kvalitet kombineret med 
kompakt størrelse
3.7” farve LCD berøringsskærm
Sensor for over- og undertråd
USB port til USB-hukommelse

M280D

9.995,- kr

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

Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent) 
www.brothersewing.dk

Kontakt:

Find mere information / inspiration på www.brothersewing.dk

From the movie


