
PQ1500SL
The PQ1500SL is a dream machine that 
belongs in the sewing room of every serious 
quilter and seamstress. It is a high-speed 
straight stitching machine, sewing up to 
1,500 stitches per minute!

• High speed straight stitch up to 1,500 stitches per minute

• Automatic thread cutter

• Brother exclusive pin-feed mechanism

• Fully adjustable feed dog levels and presser foot pressure

• Knee lift and extension table included

• Bright LED light

PQ1500SL

• จักรเย็บฝ�เข็มตรงความเร็วสูงถึง 1,500 ฝ�เข็มต�อนาที
• ที่ตัดด�ายอัตโนมัติ
• กลไกการส�งผ�าด�วยเข็ม(Pin feed)เฉพาะในจักรบราเดอร�
• ปรับระดับฟ�นจักรและแรงกดทับของตีนผีได�
• ก�านยกตีนผีด�วยเข�าและโต�ะเพ��มพ�้นที่ในการเย็บ
• หลอดไฟส�องสว�าง LED 

จักรในฝ�นที่คู�ควรกับคนรักงานคว�ลท�และงานเย็บ
นี่คือจักรเย็บผ�า ฝ�เข็มตรงความเร็วสูง เย็บด�วย
ความเร็วสูงสุด 1,500 ฝ�เข็มต�อนาที

PQ1500SL



The PQ1500SL, the dream machine for any serious sewer...
A high-speed straight stitching machine, sewing up to 1,500 stitches per minute! The PQ1500SL offers an adjustable pin feed mechanism,  
4 feed dog settings for maximum fabric control, a knee lifter and bed extension table for quilting, full range foot pressure adjustment and an 
automatic thread cutter with F.A.S.T. needle threader - a time saving convenience.

Advanced needle threading 
system
F.A.S.T Needle threader 
Fast threading of the needle saves 
you time and is so easy to use.

Presser-foot pressure 
adjustment dial 
Adjust the presser foot pressure 
knob which is colour coded to 
coordinate presser foot pressure 
and feed dog height.

This is a great feature when stitching 
with different fabric thickness or 
difficult fabrics to give you smooth 
consistent stitch quality.

The knee lift
The removable knee lift enables you to lift 
your presser foot, leaving both hands free 
for fabric handling.

Quick bobbin threading device
Change bobbins quickly and easily with
the quick bobbin system with built-in
thread cutter.

Automatic needle
lowering mechanism
This convenient feature lets you pre-
program the needle up/down position
when the machine stops.

จักรเย็บผ�าฝ�เข็มตรงความเร็วสูง ซ่ึงเย็บด�วยความเร็วสูงสุด 1,500 ฝ�เข็มต�อนาที PQ1500SL มีกลไกส�งผ�าแบบ Pin feed 
แบบปรับได�ตั้งค�าระบบฟ�นจักร4 แถวเพ�่อการควบคุมผ�าสูงสุด พร�อมก�านยกตีนผีด�วยเข�าและโต�ะเพ��มพ�้นที่เย็บสำหรับ
งานคว�ลท� สามารถปรับตีนผีได�และมีระบบการกรอด�ายใส�ไส�กระสวยอัตโนมัติแบบ F.A.S.T ซ่ึงช�วยประหยัดเวลาได�มากข�น้

PQ1500SL จักรในฝ�นสำหรับนักตัดเย็บตัวจร�ง

ปรับปุ�มหมุนเลือกระดับแรงกดทับของ
ตีนผี ซึ่งแสดงรหัสสีที่ตรงกับแรงกดทับ
ของตีนผีและความสูงของฟ�นจักร 

ปุ�มหมุนปรับแรงกดทับของตีนผี

ร�อยด�ายและกรอกระสวยได�อย�างรวดเร็ว
แบบ F.A.S.T ช�วยคุณประหยัดเวลา และ
ใช�งานง�ายมาก

ที่สนเข็มในตัว

ก�านยกตีนผีด�วยเข�าแบบถอดได�ช�วยให�คุณ
ยกตีนผีข�้น โดยมือทั้งสองข�างยังสามารถ
ประคองอยู�บนชิ�นงานได�ตลอดเวลา

ก�านยกตีนผีด�วยเข�า
เปลี่ยนกระสวยอย�างรวดเร็วและง�ายดาย 
ด�วยระบบร�อยด�ายกระสวยที่มาพร�อมกับ
ที่ตัดด�ายในตัวเคร�่อง

อุปกรณ�ร�อยด�ายกระสวยได�อย�างรวดเร็ว 
ฟ�งก�ชันที่ช�วยให�คุณสามารถตั้งโปรแกรมตำแหน�งจ�ด
ป�กข�้น-ลง ของเข็มไว�ล�วงหน�า เมื่อสิ�นสุดการเย็บ

กลไกปรับเข็มลงอัตโนมัติ

น่ีเป�นคุณสมบัติเย่ียมยอด เม่ือต�องเย็บผ�า
ท่ีมีความหนาหร�อเย็บบนวัสดุท่ีจัดการยาก
เพ�่อให�ได�ตะเข็บที่เร�ยบสม่ำเสมอ



The PQ1500SL, the dream machine for any serious sewer...
A high-speed straight stitching machine, sewing up to 1,500 stitches per minute! The PQ1500SL offers an adjustable pin feed mechanism,  
4 feed dog settings for maximum fabric control, a knee lifter and bed extension table for quilting, full range foot pressure adjustment and an 
automatic thread cutter with F.A.S.T. needle threader - a time saving convenience.

Achieve accurate tension control 
with the convenient thread 
tension dial.

Using the feed dog adjuster in 
conjunction with the Presser foot 
pressure dial will allow you to 
sew with ease on all types of 
fabric, even special ones such 
as velvet.

Thread tension

Feed dog adjuster

Thread guide stand

Automatic thread cutter
With the touch of a button both top and
bottom threads are neatly cut and
threads are instantly reset for the next
sewing operation.

Bobbin case cover
The side cover makes care and
maintenance around the bobbin case a
breeze. A metal bobbin is provided for 
durability and increased thread capacity.

Precision pin feeding system
It’s easy to sew a wide variety of fabric 
thicknesses thanks to Brother’s Pin Feed 
system for precision fabric feeding.
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Advanced needle threading 
system
F.A.S.T Needle threader 
Fast threading of the needle saves 
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adjustment dial 
Adjust the presser foot pressure 
knob which is colour coded to 
coordinate presser foot pressure 
and feed dog height.

This is a great feature when stitching 
with different fabric thickness or 
difficult fabrics to give you smooth 
consistent stitch quality.
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The removable knee lift enables you to lift 
your presser foot, leaving both hands free 
for fabric handling.

Quick bobbin threading device
Change bobbins quickly and easily with
the quick bobbin system with built-in
thread cutter.

Automatic needle
lowering mechanism
This convenient feature lets you pre-
program the needle up/down position
when the machine stops.

เพ�ยงกดปุ�มคำส่ัง ท้ังด�ายบนและด�ายล�างจะถูกตัดออก
อย�างเร�ยบร�อยและต้ังค�าใหม�ทันทีสำหรับการเย็บคร้ัง
ต�อไป

ที่ตัดด�ายอัตโนมัติ ฝาครอบกระสวย
เย็บผ�าที่มีความหนาหลายระดับได�อย�างง�ายดาย
ด�วยกลไกการส�งผ�าด�วยเข็ม ของบราเดอร�ที่ส�งผ�า
ได�อย�างแม�นยำ 

ระบบ Pin feed ที่แม�นยำ

ใช�ตัวปรับระดับฟ�นจักรร�วมกับปุ�มหมุน
ปรับแรงกดทับของตีนผีช�วยให�เย็บผ�าทุก
ประเภทได�ง�ายข�้น แม�แต�ผ�าที่มีความพ�เศษ 
เช�น ผ�ากำมะหยี่

ตัวปรับระดับฟ�นจักร

ควบคุมความตึงของด�ายได�อย�างแม�นยำ 
ด�วยปุ�มหมุนปรับระดับท่ีใช�งานสะดวกสบาย

ปรับความตึงด�าย

ขาตั้งด�าย

ฝาครอบด�านข�างช�วยดูแลรักษากระสวยให�ทำงาน
ได�นานข�้น กระสวยนี้ทำจากโลหะที่มีความทนทาน
และรองรับปร�มาณด�ายได�มากกว�า



Optional accessories 

What's in the box

• Heavy weight foot
• Very narrow foot
• Gathering foot
• Bi-level spring action guide 2mm
• Bi-level spring action guide 5mm
• Bi-level spring action guide 8mm

• Cover
• Medium screwdriver
• Small screwdriver
• Cleaning brush
• Knee lift
• Needles and Case
• Lining plate screw

• Fabric seperator
• Feed pin
• Feed pin charger
• General purpose foot
• Bobbin (5)
• Spool cap
• Rolled hem foot

• Zipper foot
• Invisible zipper foot
• 1/4" foot
• Quilting foot
• Walking foot
• Seam guide
• Foot controller
• Fabric extension table

PQ1500S Quality Features
• High speed straight stitch machine with a maximum 1,500 stitches per minute
• Expanded work area for large projects. More height and width in the fabric bed area (workspace: 5.7" height x 8.6" width)
• Heavy-duty construction for increased stability
• Up to 7mm stitch length for perfect stitch lengths or basting
• Pin feed mechanism for fabric management
• Knee lifter and bed extension table for quilting and fabric management of bulky projects
• Built-in telescopic thread stand for cone thread usage
• Colour coded foot pressure adjustment and 4 feed dog settings for maximum fabric control
• Automatic thread cutter/F.A.S.T. needle threader provides time saving convenience
• Thread tension adjustment dial for greater thread tension control
• Fabric separator for perfect handling of difficult to join fabrics
• Needle stops at lowered position for easy fabric rotation with the touch of a button. Needle stop position can be programmed to be in the 
   up/down position when the machine stops
• A bright, but gentle on the eye LED light makes it easier to work on dark fabrics

Contact :

/brotheraustralia /brotherau www.brother.com.au

•  จักรเย็บผ�าฝ�เข็มตรงความเร็วสูง ซึ่งเย็บด�วยความเร็วสูงสุด 1,500 ฝ�เข็มต�อนาที 
•  เพ��มพ�้นที่วางผ�าด�วยความสูงและความกว�างที่มากข�้น (พ�้นที่ทำงาน : กว�าง 5.7 นิ�ว x สูง 8.6 นิ�ว)
•  โครงสร�างแข็งแรงทนทาน เพ��มความมั่นคงในการทำงาน
•  ความยาวตะเข็บสูงสุด 7 มม. เพ�่อความยาวของตะเข็บหร�อการเนาที่สมบูรณ�แบบ
•  กลไกส�งผ�าแบบ Pin feed สำหรับการจัดการผ�าได�ง�ายข�้น
•  มีก�านยกตีนผีด�วยเข�าและโต�ะเพ��มพ�้นที่เย็บสำหรับงานคว�ลท�และชิ�นงานขนาดใหญ�
•  ขาตั้งด�ายแบบยืดได�ที่มาพร�อมกับตัวเคร�่อง สำหรับการใช�ด�ายแบบกรวย
• ปรับระดับตีนผีด�วยรหัสสีและตั้งค�าระดับฟ�นจักร 4 แถว เพ�่อการควบคุมผ�าที่ดี
•  ที่ตัดด�ายอัตโนมัติ/ระบบการกรอด�ายใส�ไส�กระสวยอัตโนมัติแบบ F.A.S.T ช�วยประหยัดเวลาได�มากข�้น
• ปุ�มหมุนปรับความตึงด�าย เพ�่อควบคุมความตึงได�แม�นยำข�้น
• ตัวคั่นผ�าสำหรับต�อผ�าที่ทำได�ยากให�สมบูรณ�แบบ
• เข็มจะหยุดในตำแหน�งที่ต่ำลง เพ�่อให�หมุนผ�าได�ง�ายแค�เพ�ยงกดปุ�มและตั้งคำสั่งตำแหน�งจ�ดหยุดเข็มข�้น-ลงเมื่อสิ�นสุดการเย็บ
•  หลอดไฟ LED ส�องสว�างที่มีความอ�อนโยนต�อดวงตา ช�วยให�ทำงานกับผ�าสีเข�มได�ง�ายข�้น

คุณสมบัติของ PQ1500SL

อุปกรณ�ในกล�อง
• ฝาครอบ

• ไขควงขนาดกลาง

• ไขควงขนาดเล็ก

• แปรงทำความสะอาด

• ก�านยกตีนผีด�วยเข�า

• เข็มและซองใส�เข็ม

• น็อต

• ตัวคั่นผ�า

• Feed pin

• Feed pin charger

• ตีนผีเอนกประสงค� 

• กระสวย (5)

• ฝาป�ดหลอดด�าย

• ตีนผีม�วนร�มแบน

• ตีนผีติดซิป 

• ตีนผีซิปซ�อน 

• ตีนผีต�อผ�า ขนาดตะเข็บ 1/4 นิ�ว

• ตีนผีคว�ลท�

• ตีนผี Walking Foot 

• คู�มือตะเข็บ

• ขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร

• โต�ะเพ��มพ�้นที่เย็บ

อุปกรณ�เสร�มเพ��มเติม
• ตีนผีเย็บผ�าหนา 

• ตีนผีม�วนร�ม

• ตีนผีเย็บรูด

• ตีนผี Bi-level spring action guide 2 มม.

• ตีนผี Bi-level spring action guide 5 มม.

• ตีนผี Bi-level spring action guide 8 มม.

555 อาคารรสา ทาวเวอร� 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม Brother Contact Center
โทร 0-2665-7777 หร�อ customer@brother.co.th

บร�ษัท บราเดอร� คอมเมอร�เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

www.brother.co.th

Contact :

Brother Sewing Club Thailand


