VR

VR

• Groot borduurgebied van 200 x 200 mm

Enkelnaalds borduurmachine met
een vrije arm. Efficiënt en veelzijdig.
Borduren als een professional!

• Automatisch draadinrijgsysteem

• Tot 1000 steken per minuut
• Naaien uit de vrije hand (optioneel)
• Garenkleur sorteren

De VR is onze eerste
enkelnaalds borduurmachine met vrije arm
De VR is een volledig nieuw concept op het
gebied van borduren. Voor het eerst kunnen
hobbyisten en borduurliefhebbers genieten
van een machine met professionele
mogelijkheden. De VR combineert
commerciële functies met een
gebruiksvriendelijke technologie. Allemaal in
uw comfortabele thuisomgeving.
Pak moeiteloos grote projecten aan dankzij
het grote borduurgebied van 200 x 200 mm,
dat u de creatieve ruimte biedt om
ontwerpen te creëren zonder beperkingen.

Dankzij het sorteren van garenkleuren hoeft
u minder vaak van garen te wisselen.
Hierdoor kunt u een meerkleurig
borduurwerk sneller afmaken.
Met dit nieuwe type machine beschikt
u thuis over alle eigenschappen van een
kleine bedrijfsmachine.

Belangrijke functies
• Gemakkelijk toegankelijke spoel
• Groot borduurgebied
• Borduren met vrije arm
• LED pointer, aanduiding naaldpositie
• 3 jaar garantie

Stimuleert creativiteit
De VR biedt u de hulpmiddelen om uw
borduurvaardigheden ten volle te benutten.
Dankzij de weergaloze combinatie van alle
functies en mogelijkheden waarover deze
machine beschikt, kunt u uw creativiteit de
vrije loop laten. Zo maakt u sneller en
efficiënter dan ooit de prachtigste persoonlijke
creaties.
De soepel werkende VR borduurt met een
snelheid van 1000 steken per minuut zonder
enige concessie aan de kwaliteit. Dankzij het
borduurgebied van 200 x 200 mm kunt u met
een gerust hart grote en complexe ontwerpen
creëren, zonder dat u opnieuw hoeft in te
spannen.
De LED-pointer geeft exact aan waar de
naald de stof ingaat zodat u de naald
gemakkelijk precies op de juiste plek plaatst.

U kunt diverse projecten uitvoeren dankzij een
keuze aan verschillende borduurramen voor
borduurwerk in in de breedte of in de
lengterichting van uw werkstukken.
En met de heldere "full spectrum" LEDverlichting komt uw borduurwerk en de
kleuren nog beter tot zijn recht.
Dankzij het sorteren van garenkleuren hoeft u
minder vaak van garen te wisselen en als u
van garen wisselt, gaat dit sneller en
efficiënter dan bij andere enkelnaalds
machines.
Meer creativiteit, minder werk: de spoelsensor waarschuwt u als het garen breekt
of op is. De onderste spoel is gemakkelijk
toegankelijk zodat u deze kunt vervangen
zonder dat u uw project hoeft te verwijderen.
Het pettenframe kan optioneel worden aangekocht.

• Dankzij het borduurgebied van
200 x 200 mm kunt u de prachtigste
borduurmotieven realiseren.
• Via de twee USB-poorten verzendt
u uw eigen ontwerpen naar de
machine vanaf een geheugenstick of
uw computer. Vervolgens kunt u met
het grote LCD-touchscreen van
7 inch met 260.000 kleuren meerdere
regels tekst invoeren, roteren,
vergroten en verkleinen. Snel en
eenvoudig.
• Dankzij het sorteren van garenkleuren
hoeft u minder vaak van garen te
wisselen bij meerkleurige ontwerpen.
Hierdoor kunt u sneller borduren.
• Met de LED-pointer ziet u exact waar
de naald de stof ingaat zodat u de
positie nauwkeurig kunt aanpassen.

305 ingebouwde ontwerpen, oneindig
veel mogelijkheden
De VR geeft u direct toegang tot 305
ingebouwde patronen zoals vintage, trendy
en bloemletterpatronen. Personaliseer uw
projecten met 20 ingebouwde lettertypen en
blader door garenkleurenoverzichten van
belangrijke garenfabrikanten. Selecteer het
merk en de overeenkomstige kleur wordt
weergegeven.

Importeer uw eigen ontwerpen via de twee
USB-poorten. Hiermee kunt u ontwerpen
uploaden vanaf een geheugenstick of een
aangesloten computer. Vervolgens kunt u
met het grote LCD-kleurentouchscreen van
7 inch, meerdere regels tekst invoeren, en
uw borduurontwerpen spiegelen, roteren,
vergroten en verkleinen.

Voeg een persoonlijk accent toe aan
voorwerpen zoals handdoeken, strandtassen, werkkleding, sportuitrusting en
nog veel meer.
De VR geeft uw werkstuk een professionele
afwerking met een persoonlijk accent. U
krijgt de creatieve vrijheid om elk materiaal
te voorzien van uw eigen individuele
ontwerp en inspiratie.

• We hebben naar ervaren
borduurliefhebbers geluisterd,
waardoor de VR beschikt over het
populaire borduurgebied van
200 x 200 mm - ideaal voor grotere
projecten, quilten en kant
borduurwerk.
• U hebt de keuze uit 20 ingebouwde
lettertypen, variërend in diverse
lettergroottes.

Draadinrijgsysteem

De automatische draadinrijger zorgt ervoor
dat u snel en eenvoudig met een volgende
garenkleur verder kunt. Volg de draadgeleider
en druk op de toets om de naald in te rijgen.

Ingebouwde hulp

De ingebouwde hulp op het scherm leidt u
door de instellingen en de basisbewerkingen.
Zo haalt u het meeste uit uw VR.

Boven- en onderdraadsensors

De boven- en onderdraadsensors informeren
u wanneer het garen breekt of op is.

Meerdere borduurraam afmetingen
Maak handig gebruik van de diverse typen en
formaten borduurramen, inclusief rond
borduurraam voor T-shirts, handdoeken,
enzovoort.
Een groot raam voor quilts, kleinere
borduurramen voor het borduren van
broekzakken, mouwen en manchetten.

U kunt naar hartenlust borduren en meanderen uit
de vrije hand (optioneel)
Met de optionele kit voor borduren en
naaien uit de vrije hand kan de VR
eenvoudig worden omgetoverd tot een
quilt- en naaimachine. Hiermee kunt u
meanderontwerpen uit de vrije hand
toevoegen aan quilts, of uw eigen
naaiontwerpen en illustraties uit de vrije
hand creëren.

• Voeg meandereffecten uit de vrije
hand toe aan quilts en grote projecten.
• Het grote, brede werkblad ondersteunt
de stof tijdens het borduren.

Een professionele afwerking
met een persoonlijk accent
Geef uw creativiteit de ruimte en verleg uw
grenzen met de professionele mogelijkheden
van de VR.
Veelzijdig en efficiënt!

Functies en mogelijkheden
USB-poorten

305 ingebouwde patronen

Plaats een USB-geheugenstick of sluit de
machine rechtstreeks aan op uw pc om uw
borduurontwerpen naar de VR te verzenden.

Een grote keuze aan ingebouwde
ontwerpen, inclusief Griekse en
bloemletters, decoratieve en quiltpatronen.

Groot borduurgebied van
200 x 200 mm

20 ingebouwde lettertypen

Maak grote borduurpatronen met een
perfecte kwaliteit.

Een groot aantal ingebouwde lettertypen
waarmee u uw projecten een persoonlijk
accent kunt geven.

Groot LCD-kleurentouchscreen

Garenkleur sorteren

U kunt borduurpatronen eenvoudig
bewerken en aanpassen, tekst toevoegen
en de grootte ervan wijzigen vanaf het
touchscreen.

Verminder het aantal te borduren kleuren
met de ingebouwde kleursorteringsfunctie.
Hierdoor hoeft u minder vaak van garen te
wisselen en kunt u sneller borduren.

Gemakkelijk toegankelijke spoel

Meerdere regels tekst invoeren

U kunt de spoel gemakkelijk vervangen
zonder het borduurraam te verwijderen.

U kunt meerdere regels tekst invoeren
zonder dat u de positie handmatig hoeft
te wijzigen.

Van meerdere kleuren naar één
kleur

Onafhankelijk spoelwindsysteem

Met één druk op de knop borduurt u een
meerkleurig ontwerp in één kleur.

Het ingebouwde onafhankelijke
spoelwindsysteem werkt snel en handig.
Hiermee kunt u een nieuwe spoel opwinden
terwijl de machine aan het borduren is.

Borduren met vrije arm

Garenstandaard met 4 klossen

Borduur op zakken en mouwen van
overhemden, zakken van jeans, enz.

De VR is uitgerust met een garenstandaard
met 4 klossen. Ideaal om snel van garen te
wisselen.

LED-pointer voor een perfecte
plaatsing van de naald

Kit voor borduurwerk uit de vrije
hand (optioneel)

De LED-pointer toont de exacte positie van
de naald op de stof. Zo werkt u sneller en
nauwkeuriger dan ooit.

Tover de VR om in een machine waarmee u
uit de vrije hand kunt borduren voor quilten
en creatieve naaiprojecten.

Meegeleverde borduurramen:
• Borduurraam van 200 x 200 mm
• Borduurraam van 100 x 100 mm
• Compacte S-borduurraam: ideaal voor
borduurwerk op zakken en mouwen
Borduurraam van 70 x 41 mm
Borduurraam van 50 x 50 mm
Borduurraam van 44 x 38 mm
Borduurraam van 33 x 75 mm

Pettenframe

Vlak borduurraam

Borduur moeiteloos uw petten.
Het borduurgebied is een royale 130 mm
x tot 60 mm hoog.

Jassen en dikkere kleding- en werkstukken kunnen gemakkelijk worden geborduurd met het vlakke borduurraam van
200 x 200 mm.

Set ronde borduurramen

Randen borduurraam
180 x 100 mm

Deze set bestaat uit 3 ronde
borduurramen:
• Klein 100 mm
• Medium 130 mm
• Groot 160 mm

Borduur prachtige randen en
doorlopende borduurmotieven. Ideaal
voor uiteenlopende projecten, van mode
tot meubilering. Geadviseerd wordt het
grote werkblad te gebruiken.

Borduurmachine opbergtafel

Klem borduurraam

Deze mobiele standaard is een veilige
oplossing voor uw VR. Bovendien kunt u
er uw accessoires en garens in opbergen.

Het klem borduurraam is ideaal om op
schoenen, binnenzakken, manchetten,
handschoenen en zo veel meer te
borduren.
Afmeting klemraam 45 x 24 mm

Groot werkblad
Grote aanschuiftafel voor het
ondersteunen van alle ramen en van grote
en zware voorwerpen zoals lakens,
jassen, enz.

PE-Design 10 software
en PE-Design Plus
Brother’s collectie
borduurontwerpsoftware biedt een ruime
keuze voor iedereen, van beginner tot
gevorderde gebruiker.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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