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Stopka ze wskaźnikiem 
laserowym
Stopka umożliwia bardzo 
precyzyjne pozycjonowanie haftu.
Czerwony wskaźnik laserowy 
dokładnie pokazuje, gdzie 
nastąpi wkłucie igły, co umożliwia 
celne i wygodne łączenie przeszyć.

Profesjonalny programy do 
projektowania haftów PED 10

- 130 czcionek hafciarskich
- moduł do projektowania ręcznego 

i automatycznego
- import bitmap i wektorów
- moduł do projektowania własnych 

czcionek
- symulator haftu

Opcjonalne tamborki

- tamborek sprężynowy Bf2 
(180 x 100 mm)

- tamborek do quiltingu CEF 
(150 x 150 mm)

- tamborek mały (20 x 60 mm)
- tamborek średni (100 x 100 mm)

Wzory haftów

Bogate kolorystycznie wzory haftów 
dostępne są na pendrivach.
Wzory podzielone są tematycznie. 
Motywy świąteczne, wielokolorowe 
motywy roślinne, bardzo atrakcyjne 
hafty frywolitkowe i wiele innych.

?kolorowy, dotykowy ekran, 
?MENU W JĘZYKU POLSKIM
?pole haftu 160 x 260 mm
?138 wbudowanych wzorów haftu
?11 czcionek hafciarskich
?edycja wzorów i napisów
?automatyczna regulacja naprężania nici
?automatyczne cięcie nici
?czujnik zrywu nitki
?czujnik wielkości tamborka
?prędkość pracy do 850 śc./min
?port USB

3.7” 

Maszyna do haftu.
Nowe funkcje i nowe możliwości.
Pozwala na więcej niż typowa 
domowa hafciarka.

Zestaw wyposażony jest 
w specjalny bębenek, który 
umożliwia bezpośrednie 
haftowanie np. sznurkiem, 
kordonkiem, tasiemką.

Zestaw do dekoracyjnego 
haftowania BWRK1

Podstawowy programy do 
projektowania haftów PED PLUS

- 35 wbudowanych czcionek
- automatycznie konwertuje 

fotografie w haft
- symulator haftu
- import/eksport wzorów w różnych 

formatach
- licznik ściegów

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria w zestawie z hafciarką
?stopka do haftu (metalowa) "U"
?zestaw igieł
?szpulki
?przecinak
?nożyczki
?szczoteczka do czyszczenia
?śrubokręt
?śrubokręt mały
?śrubokręt w kształcie litery L
?śrubokręt w kształcie dysku

?nasadka szpulki (mała, średnia, duża)
?wkładka szpulki
?siatka na szpulkę
?bębenek
?tamborek 160 x 260 mm
?nić bębenkowa biała
?torba na akcesoria
?instrukcja obsługi
?skrócona instrukcja obsługi
?przewodnik projektowania haftów

http://www.maszynybrother.pl
https://www.facebook.com/maszynybrother
https://www.facebook.com/maszynybrother


Projekty haftów

Maszyna posiada 138 wbudowanych 
projektów haftów. 
Dodatkowe hafty można wgrywać 
przez pendrive lub podłączając 
maszynę do komputera.

Gotowe czcionki

W maszynie do wyboru jest 
11 czcionek hafciarskich. Czcionki  
można ć ć

ę ć ć ą ć
 z innymi wzorami, kolorować.

edytowa : obraca , 
powi ksza , pomniejsza , rozci ga , 
łaczyc

Automatyczny nawlekacz igły

Dzieki temu systemowi można bez 
wysiłku szybko zacząć pracę i szybko 
zmieniać kolory nitek.

Duże pole haftu

Pole haftu hafciarki wynosi 160 x 260 
mm, dzieki temu można wykonywać 
większe i bardziej skomplikowane 
hafty.

Port USB
Maszyna posiada złącze USB, dzięki
któremu możemy w szybki sposób
przesyłać wzory do maszyny.

Kolorowy ekran

Podnosi komfort pracy podczas edycji 
haftów (zmiana kolorów
nitek, zmiana wielkości haftu,
odbicie lustrzane, obrót).
Ułatwia projektowanie napisów 
z dostępnych czcionek.

Czujnik tamborka

Eliminuje uderzenie ramy tamborka 
o stopkę. Wyswietla się komunikat 
przypominajacy użytkownikowi 
o podniesieniu stopki. Maszyna 
podpowiada jaki tamborek do danego 
wzoru zastosować.

Czujnik zerwania nitki

Maszyna potrafi sama się zatrzymać, 
gdy skonczy się bębenkowa nitka, 
lub gdy zerwie się jedna z nitek 
podczas haftu. Na ekranie wyświetli 
sie odpowiedni komunikat.

Prędkość haftu

Maszyna jest bardzo wydajna. Pracuje 
z prędkością do 850 śc./min. Można 
wykonać szybciej duże projekty.
Jeżeli projekt wymaga pracy z nitką 
metaliczną możemy zmniejszyć 
prędkość haftu.

Wygodny montaż dolnej szpulki

Rotacyjny chwytacz zapewnia cichą
pracę maszyny, a specjalny system 
szybkiego mocowania szpulki 
w bębenku znacznie ułatwia wymianę 
szpulek.

Automatyczny obcinacz nitki

Dzięki zastosowaniu funkcji
automatycznego cięcia dolnej i górnej
nitki, zwiększa się zarówno
wydajność maszyny jak i jakość
haftów.

Więcej możliwości

- współpracuje z ploterem ScanNCut
(automatycznie wyszywa wycięte 
aplikacje)

- haftuje na papierze, skórze, filcu..
- umożliwia haftowanie kordonkiem, 

tasiemką itp.

Moduł haftujący przystosowany jest do tamborka sprężynowego, 
podobnie jak w profesjonalnych hafciarkach PR655 i PR1000. 
Tamborek sprężynowy umożliwia nam wykonywanie haftów 
na papierze (haftowane kartki okolicznościowe), na grubym filcu 
oraz haftowanie długich wzorów bez zdejmowania tamborka np. 
na obrusach.

Dodatkowo do hafciarki NV800E jest możliwość zamontowania 
stopki laserowej, która dokładnie pokazuje miejsce wkłucia igły. 
Taka stopka niezbędna jest podczas wykonywania rozległych 
haftów dzielonych oraz  podczas łączenia różnych techniki 
zdobienia odzieży, np. haftu z nadrukiem, przyszywania wyciętej 
na ploterze (ScanNCut) aplikacji.

NV 800E jest hafciarką nowej 
generacji, która potrafi więcej 
niż typowa hafciarka jednoigłowa

Funkcje



Hafciarka Brother NV800E 
ma możliwość wykonywania haftów 
nie tylko standardowymi nićmi 
hafciarskimi.  Dostępny jest w 
sprzedaży specjalny bębenek, który 
montujemy zamiast zwykłego bębenka. 
Na spodniej szpulce może być 
nawinięty kordonek, włóczka, cienka 
tasiemka. W efekcie powstają śliczne 
dekoracyjne wzory.

Poznaj przyjemność 
tworzenia pięknych 
haftów


