
 Opastava 3,7 tuuman värillinen hipaisunäyttö

 Useilla LEDeillä kirkkaasti valaistu suuri työskentelytila, jossa on 21 cm tilaa neulasta oikealle

 Suuri 16 x 26 cm brodeerausala

 138 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota

 USB-portti USB-tikkua / kirjontakortin lukijaa varten (lisätarvikkeita)

 Neulan langoitin

 Kone muistaa kesken jääneen brodeerauskuvion kohdan virran katkaisun jälkeen

 Brodeerauskuvion jokaisen värin lopussa automaattinen ylä- ja alalangankatkaisu

 Jatkuva kankaan paksuuden tunnistus, jonka avulla kone säätää paininjalan painetta koko ompelun 

ajan

 Automaattinen paininjalan nousu ompelun tauotessa neulan jäädessä kankaaseen (Pivoting -

toiminto): kulmien ompeluun ja tilkkutöihin

 Painike automaattiseen päättelyyn / koriste-/kirjainompeleen kokonaisen mallikerran ompeluun

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen pidennetyn syöttäjän ja SFDS (Square Feed Drive) –

syötön ansiosta

 Automaattinen langankiristys

 Automaattinen paininjalan lasku/nosto painiketta painamalla

 Paininjalan polvinostin

Maahantuoja:

Brodeeraus JO-HA Oy
info@johafinland.fi        www.johafinland.fi

Innov-is 2600

Brodeeraava ompelukone



Brodeeraus:
 Värillinen opastava hipaisunäyttö

 Näytön kieleksi voi valita suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan, ranskan, italian, hollannin, espanjan, 

portugalin, puolan, tsekin, romanian, venäjän, turkin, korean tai japanin

 Kone ymmärtää brodeerauskuvioita, joiden loppuliite on .pes, .dst, .phc

 USB -portti ulkoisille muisteille ja kirjontakortin lukijalle (lisätarvikkeita) 

 Koneen ohjelmiston voi itse päivittää USB -porttien kautta (päivitys imuroitavissa osoitteesta 

http://support.brother.com)

 Näytössä voi yhdistää kuvion, tekstin ja kehyksen yhdeksi kokonaisuudeksi

 Kuvioyhdistelmien tallennus koneen omaan muistiin (1 MB) tai USB -portin kautta

 138 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota

 11 kirjasintyyliä teksteihin ja nimikointiin (sis. kyrillisen fontin  sekä  japanilaisia merkkejä):

 kokoa, kirjainväliä sekä asettelua (vaaka/pysty, kaarevasti/vinottain) voi muuttaa

 sanan yksittäisen kirjaimen väriä, kokoa, kirjasintyyliä sekä kirjainväliä voi muuttaa

 rivinvaihto

 10 erilaista kehysmuotoa, joihin valittavissa 14 eri ommelta = 140 erilaista kehyskuviota, koot vapaasti säädettävissä

 Kuvion kääntäminen 1, 10 tai 90 astetta kerrallaan sekä kuvioiden koon ja suunnan (peilikuva) muuttaminen

 Brodeerauskuvion värit voi vaihtaa ja kuvion voi esikatsella näytöllä todenmukaisen pistoesikatselun avulla

 Kuviossa voi siirtyä eteen-/taaksepäin joko väri kerrallaan tai 1/10/100 pistoa kerrallaan

 Brodeerauskuvion kokonaispistomäärä/jäljellä oleva pistomäärä, kirjontaan kuluva aika sekä värien määrä näkyy näytössä

 Langanloppumisen tunnistin (ylä- ja alalangalle)

 Langanvaihdon kohdalla paininjalka nousee automaattisesti ylös

 Kirjontajalan korkeuden säätö kankaan paksuuden mukaisesti

 Neljän eri lankavalmistajan brodeerauslankojen väritiedot tallennettu laitteen muistiin (Brother, Madeira, Sulky, Robison-

Anton)

 Koneen mukana tulee kaksi kirjontakehystä (kirjonta-alat 13 x 18 cm, 16 x 26 cm)

 Nopea ja helppo kirjontakehyksen paikalleenasetus ja –lukitus, kirjontakehyksissä ergonominen kiristysruuvi

 Brodeerausnopeus max. 850 pistoa/min

Ompelu:
 Suuri työskentelyala esim. tilkkutöihin (21 cm tilaa neulasta oikealle)

 Paininjalan polvinostin

 232 ommelta:

 89 hyötyommelta (sis. 10 automaattista napinläpeä, napin ompelu, automaattinen parsinta, vahvistussalpa, pyöreä 

reikä, tilkkutyöompeleet)

 133 koristeommelta (sis. erittäin leveät koristeompeleet, laaka- ja ristipistot, revinnäisompeleet, 5 tekstityyliä (sis. 

kyrillisen sekä japanilaisia merkkejä sisältävän fontin kahdessa eri koossa))

 Jatkuva kankaan paksuuden tunnistus sekä paininjalanpaineen säätö

 Paininjalan korkeuden säätömahdollisuus kolmeen eri korkeuteen käytettävän kankaan paksuuden mukaisesti 

 My Custom Stitch eli omien ompeleiden suunnittelu

 Ompeleen omat asetukset voi tallentaa: piston pituus, piston leveys ja langankiristys

 Ommelyhdistelmät voi tallentaa koneen muistiin (15 muistipaikkaa)

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen pidennetyn syöttäjän ja SFDS (Square Feed Drive) –syötön ansiosta

 Syöttäjän alaslasku näytön painikkeella

 Tilkkutyöt ja paikan kiinnittäminen helppoa: suoran ompeleen ja siksakin ompelu myös sivuttain

 Ompelu mahdollista myös ilman jalkasäädintä

 Automaattisen päättelyn / koriste-/kirjainompeleen kokonaisen mallikerran ompelupainike, neula ylös-/alaspainike sekä 

automaattisen vahvistuksen/taakseompelun painike

 Näytön lukitus

 Puolan pika-asetus, jolloin alalankaa ei tarvitse nostaa ylös

 Kaksoisneulalla ompelu

 Automaattinen paininjalan lasku/nosto painiketta painamalla

 Paininjalan jousituksen lukitsin helpottaa paksujen kohtien ompelua

 Laaja tarvikevalikoima vakiona (mm. yläsyöttäjä, leikkuri, avoin vanu-

tikkausjalka, avoin paininjalka, ompelukoneen kova suojus)

 Ompelunopeus max. 850 pistoa/min

 Takuu 3 vuotta

Lisätarvikkeet:
 Ohjelmoitava monitoimijalkasäädin

 Kirjontakortinlukija ja kirjontakortit

 Boordikehys 10 x 18 cm

 2 x 6 cm, 10 x 10 cm ja 15 x 15 cm kirjonta-

kehykset

 Kirjontakuvion suunnitteluohjelma PE-Design

 Kirjontalangat (ylä-ja alalangat)

 Lankatelineet: 10 lankarullalle tai kahdelle 

lankakartiolle

 Suuri aputaso


