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ประโยชนใชสอย
ปกลายที่มีสีสันไดอยางรวดเร็วและงายดาย

มีพื้นที่การปกกวาง 360 x 200 มม.

หนาจอสี LCD ระบบสัมผัสขนาดใหญ ü
ดวยหนาจอแสดงผลขนาดใหญ คุณสามารถเขาถึงขอมูลลายตะเข็บและคำแนะนำการใชงานที่เปนประโยชนทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว
และงายดาย

ชวยใหสรางงานปกไดในขนาดใหญขึ้น และเพิ่มความหลากหลายและลูกเลนลงในงานปก

 

ความละเอียดของหนาจอ LCD ระบบสัมผัส

ที่ตัดดายอัตโนมัติ

แบบอักษรในตัวเครื่อง

 800 x 1280 พิกเซล
(35 จุดตอ มม.)2

ü

37

ประสิทธิภาพในการแสดงผลระดับสูงเหมาะสำหรับงานปกที่ตองการ

ที่สนเข็มอัตโนมัติแบบพิเศษ üเพียงกดปุมระบบสนเข็มอัตโนมัติ ดายบนก็จะรอยผานรูเข็มอยางรวดเร็วโดยไมหลุดออกมา
 
ตัดดายบนและดายลางโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของดายแตละสีบนลายปก

กำหนดคางานปกทั้งหมดโดยใชแบบอักษรและเอฟเฟกตขอความตางๆ

ฟงกชั่นสำหรับงาน Appliquéé

การเย็บสีเดียว ü

ปรับแตงลายปกบนหนาจอ ü
ความสามารถในการกำหนดคาไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดเรียงขอความ ปรับมุมตำแหนงลายครั้งละ 1 องศา 
เปลี่ยนขนาดลายปก ใชลายปกรวมกัน และเพิ่มตัวอักษรไดอีกดวย

สำรองขอมูลลายตะเข็บแตละลาย ü
ดวยหนาจอระบบสัมผัสที่ใชงานงาย คุณสามารถคนหาลายปกแบบละเอียดโดยคนหาลายตะเข็บแตละแบบ โทนสี หรือแบงตะเข็บ
เปนกลุมละ 100 ฝเข็มได

สรางงาน Appliquééé สีจริง เหมาะสำหรับปายและตราสัญลักษณ

ชวยใหคุณสามารถสรางลายปกโดยใชสีเพียงสีเดียวไดอยางตอเนื่อง

รวมกลุม/ยกเลิกการรวมกลุม การนำลายปกที่เลือกไวมารวม
เปนกลุมเดียวกัน 

รองรับการถายโอนขอมูลลายปก üสามารถเชื่อมโยงจักรปกหลายเครื่องดวยพีซีโดยใชซอฟตแวร PE-Design (แยกจำหนาย)

นำลายปกมารวมกัน แลวปรับแตงใหเปนลายเดียวหรือเปนสวนประกอบของลวดลาย

ระบบสนเข็ม üการสนเข็มไดอยางงายดายจะชวยปองกันไมใหดายพันกันเปนปมและทำใหความตึงของดายสม่ำเสมอ

  

กลองในตัว üดูตำแหนงปกเข็ม สแกนพื้นที่ของสะดึง และไอคอนตรวจจับตำแหนง

ระบบตรวจจับตำแหนงดวยกลองพรอมเซ็นเซอร üหมุนและจัดตำแหนงลายปกไดโดยตรงตามตองการ

การตั้งคาลำดับสีดวยตนเอง üจัดลำดับสีตามหมายเลขเข็มปก

ตั้งคาความเร็วในการปกสำหรับแตละเข็มโดยเฉพาะ

การปอนขอความหลายบรรทัด

โปรแกรมจำลองลายตะเข็บ

ü

ü

ü

ตั้งคาความเร็วในการปกสำหรับเข็มแตละเลมใหเหมาะสมกับชนิดของดาย

สรางขอความที่จะปกไดหลายบรรทัด แลวจัดชิดซาย กึ่งกลาง หรือชิดขวา

ใหเครื่องแสดงวิธีเย็บลายปกบนหนาจอ

คำนวณตะเข็บตอบล็อก üเมื่อคุณเปลี่ยนขนาดลายปก เครื่องจะคำนวณจำนวนตะเข็บอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

แสดงการจัดตำแหนงลายปกปจจุบันดวยกลอง
 

üใหเครื่องสงภาพพื้นผาในสะดึงไปบนหนาจอไดโดยตรงทันทีและจัดตำแหนงลายปกตามที่คุณเห็นบนหนาจอไดอยางสวยงามและงายดาย 

การสแกนพื้นหลังดวยกลอง ü 

ระบบแยกสีดาย üระบบแยกสีดายจะชวยลดจำนวนการเปลี่ยนสีสำหรับงานปกลายแบบหลายสี เปนการรนเวลาในการปก
 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ผลิตงานตางๆ ไดอยางไมจำกัดดวยจักรปกเพียงเครื่องเดียว

หมวก
ตามส

ั่ง

เคสสมารทโฟนที่โดดเดน

ปายตอนรับแบบพิเศษ

ปายลวดลายศิลปะ

รองเทาที่มีเอกลักษณไมซ้ำใคร

กระเปาผาเชิงสรางสรรค

X
 จักรปกหัวเดียวขนาด 10 เข็ม

เสื้อเชิ้ตในแบบที่ตองการ

ผาเช็ดหนาที่มีเพียงหนึ่งเดียว

ชนิดจักร
ความเร็วในการปก

การสิ้นเปลืองพลังงาน
ชนิดกระสวย

เข็ม
ระบบควบคุมความตึงของดาย

การตัดดายอัตโนมัติ
เซ็นเซอรตัดดาย

แกนยึดหลอดดาย
ไฟ LED แกนยึดหลอดดาย

จักรปกแบบฐานจักรทรงกระบอก
สูงสุด สะดึงทรงกระบอก: 1,000 ฝเข็มตอนาที
  (ต่ำสุด 400 ฝเข็ม/นาที)
  หมวก: 600 ฝเข็มตอนาที 
  (ต่ำสุด 400 ฝเข็ม/นาที)
100-240V-(50/60Hz)/116W     
กระสวยโรตารี่แบบแนวตั้ง
10 เข็มในหัวเดียว
ดวยตนเอง (มีแปนปรับตางหาก)
มี
มี (ดายบน, ดาย)
พับไดแบบ 10 แกน
มี

ไฟ LED
การตั้งคาความเร็วสำหรับเข็มแตละเลม

การกรอดาย
รูปแบบไฟลที่อานได

น้ำหนัก
ขนาด

ความกวางพื้นที่การปกสูงสุด

รุน
รหัส EAN

5 ดวง (ปรับระดับความสวางได 5 ระดับ)
มี
ระบบกรอดายไฟฟา
.pes,.dst,.phc
42.5 กก.
กวาง 561 มม. x ลึก 589 มม. x สูง 790 มม.
แนวตั้ง 200 x แนวนอน 360 มม. (สะดึงแบบชุด)
แนวตั้ง 360 x แนวนอน 360 มม. (สะดึงขนาดใหญพิเศษ)
แนวตั้ง 60 x แนวนอน 360 มม. (สะดึงหมวกชนิดกวาง)
PR-1050X
4977766765350

สแกนพื้นผาในสะดึงแลวแสดงบนหนาจอ คุณจะสามารถกำหนดตำแหนงลายปกกอนที่จะเริ่มงานปกไดอยางงายดาย เหมาะสำหรับ
กำหนดตำแหนงลายปกที่คอเสื้อหรือบล็อกงานควิ้ลทที่ซับซอน

ใชหมึกน้ำมันพืช ชวยลดปญหามลภาวะ

เมื่อฟงกชั่น
มาพรอมนวัตกรรม
นวัตกรรมจากบราเดอรที่มาพรอมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ดวยจักรปกหัวเดียวขนาด 10 เข็ม ที่ใชงานงาย ชวยปลดปลอย
จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของคุณอยางไรขีดจำกัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไมวาจะเปนงานอดิเรกหรือธุรกิจ
ของคุณ



ตรวจจับสะดึงที่ตอไวแลว
แสดงเนื้อหาบนหนาจอ
โดยตรง

การกำหนดสะดึงอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับตำแหนงดวยกลองที่ใชงานงาย ซึ่งเหมาะสำหรับทุกคน!

สะดึง Compact PRHCK1AP

ชุดสะดึง Compact
PRHCK1AP
① S Frame 50 VRSF50 (55 x 55 มม.)
② S Frame 70 VRSF70 (70 x 41 มม.)
③ S Frame V VRSFV (33 x 75 มม.)
④ S Frame 44 VRSF44 (38 x 44 มม.)

ชุดสะดึงอเนกประสงค PRCLP45BAP / PRCLP45LRAP

สะดึงหนีบ M PRCLPM1AP (100 × 100 มม.) สะดึงหมวกชนิดกวาง PRPCF1 (360 × 60 มม.)

สะดึงหมวกมาตรฐาน PRCF3 (130 x 60 มม.)

ชุดสะดึงทรงกลม PRPRFK1 (เสนผานศูนยกลาง 100/130/160 มม.)

ชั ้นวางพิเศษนี ้ม ีฐานที ่ม ั ่นคง ทนตอการสั ่นสะเทือนขณะใชงาน 
ความสูงแบบปรับได 

ชั้นวาง PR VRPRNSTD (กวาง 800 × ลึก 640 × สูง 650 ~1000 มม.)

สะดึงแบบปลอก PRHSL200AP (70 × 200 มม.)

อุปกรณมาตรฐาน

ฐานจักรแบบกวางพิเศษ ชุดสะดึงมาตรฐาน 4 แบบ
กวาง 762 × ลึก 540 มม. (พื้นผิวโตะ กวาง 762 × ลึก 390 มม.)

ซอฟตแวรงานปก

PED10

60 × 40/100 × 100/180 × 130/360 × 200 มม.

อุปกรณเสริม

หนาจอ LCD ปรับปรุงใหม มีขนาดใหญกวาหนาจอ PR แบบเดิม 
23% หนาจอใชงานที่มีคุณสมบัติการปรับตั้งและการซูมชวยใหคุณ
ใชงานจักรปกไดอยางงายดาย  

สแกนไดเร็วกวาเครื่องรุนกอนๆ 5.5 เทา 

สะดึงตอลายปก PRPBF1 (300 × 100 มม.) สะดึงสำหรับงานควิ้ลท PRPQF200 (200 × 200 มม.)สะดึงขนาดใหญพิเศษ PRPJF360 (360 × 360 มม.)

การดูผาในสะดึงแบบเรียลไทมชวยใหคุณ
วางลายปกลงในตำแหนงที่ตองการได
อยางแมนยำ

ใชกลองในตัวเครื่องเพื่อหมุนและจัดตำแหนง
ลายปกตามที่ตองการไดโดยตรง

สแกนงานปกในสะดึงแลวแสดงบนหนาจอ
ขนาดใหญ ทำใหคุณกำหนดตำแหนง
ลายปกกอนเริ่มงานปกไดอยางงายดาย 
เหมาะสำหรับกำหนดตำแหนงลายปกที่
คอเสื้อหรือบล็อกงานควิ้ลทที่ซับซอน

การใชงานหลัก
และ

คุณลักษณะดาน
ความปลอดภัย

วิดีโอชวยสอนบนหนาจอ 22 เรื่อง
และคำแนะนำในเครื่อง ซึ่งจะชวยแนะนำ
การตั้งคาที่เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องรุน 
PR1050X ของคุณ

วิดีโอชวยสอน
และคำแนะนำวิธีใช
 เพียงกดปุมระบบสนเข็ม

อัตโนมัติ แลวดายบนจะ
รอยผานเข็มใหอัตโนมัติ

ระบบสนเข็มอัตโนมัติ
 

เครื่องจะสงขอความไปที่จอ LCD
เมื่อดายหมดหรือในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดในขณะทำงาน

ขอความแสดง
ความผิดพลาด
 

ชุดสะดึงอเนกประสงคหนาตรง 1 
(45 × 24 มม.)

ชุดสะดึงอเนกประสงคซายขวา 2 
(45 × 24 มม.)

1

2 3

4

ผสมผสานเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรมX
จักรปก 10 เข็มสำหรับมืออาชีพ

ชุดสะดึงทรงกระบอก PRCLH1 (80 × 90 มม.)

ปกลายที่มีสีสันไดอยางรวดเร็วและงายดาย มีที่ตัดดายชวย
ประหยัดเวลาที่ใชในการตัดหางดายเมื่องานปกเสร็จสมบูรณ

1. Live Camera

2. การสแกน

3. สติกเกอร


