
PR-1000e  
Entrepreneur Pro 

Pienteollinen 

brodeerauskone 

 

• 10-neulaa yhdessä ompelupäässä 

• Automaattinen värinvaihto 

• Värit voi määrätä myös itse 

• Kameratoiminto brodeerauksen kohdistukseen 

• 360 x 200 mm brodeerausala 

• Brodeerausnopeus max. 1000 pistoa/min 

• 3 USB-porttia 

• Link -toiminto 

• Vapaavarsi 

• Suuri aputaso (lev. 76 cm) 

 Maahantuoja:   

Brodeeraus JO-HA Oy 
Vapaalantie 2.  01650 Vantaa      Fax. 09-547 3972     info@johafinland.fi        www.johafinland.fi 



  PR-1000e Entrepreneur Pro 
 

  10-neulainen yksiompelupäinen brodeerauskone sylinterin muotoisella vapaavarrella 

  Suuri brodeerausala 36 x 20 cm 

  Kone brodeeraa automaattisesti kaikki kuvion värit peräkkäin (max 10  väriä) 

  Kameratoiminnolla automaattinen brodeerauksen kohdistus kohdistustarran avulla (myös kuvion suunta) 

  Kone näyttää tarvittavat lankavärit näytössä sekä lankatelineessä olevilla värillisillä LEDeillä; LEDit näyttävät myös  

    katkenneen langan 

  Värien asetus neulatangoille joko automaattisesti tai manuaalisesti 

  Brodeerausnopeus säädettävissä (tasokehykset 400 - 1000 pistoa/min, lisätarvikkeena hankittavalla lippis- tai putkikehyk- 

    sellä  400 - 600 pistoa/min), myös kullekin neulatangolle erikseen 

  Kaksi erittäin tehokasta ja värit oikein toistavaa LED-valaisinta, joiden valoteho säädettävissä 

  Suuri värillinen DVD-tasoinen hipaisunäyttö: erittäin nopea, erittäin laaja katselukulma, käytettävissä myös hiirellä,  

    kirkkaus säädettavissä 

  12 kieltä: suomi, ruotsi, norja, tanska, englanti, saksa, ranska, italia, hollanti, espanja, portugali ja venäjä 

  Perustoiminnoista todella selkeät opetusvideot animaatioilla (mm. ylälangan pujotus, neulojen langoitus, lippisajurin   

    asennus, lippiksen asetus lippiskehykseen) 

  Koneessa vakiona 110 brodeerauskuviota, applikointi-, kukkais-, kukkaneliö- ja kreikkalaiset aakkoset sekä  

    monogrammit 

  28 kirjasintyyliä (sis. 2 kyrillistä fonttia): kokoa, kirjainväliä sekä asettelua (kaarevasti/vinottain) voi muuttaa 

  10 erilaista kehysmuotoa, joihin valittavissa 12 eri ommelta = 120 erilaista kehyskuviota, koot vapaasti säädettävissä 

  Kolme näytön sivussa olevaa USB-porttia: 

  2 isäntää (2.0 ja 1.1) esim. muistitikulle, hiirelle tai USB-kirjontakortinlukijalle (lisätarvike) 

  1 orja tietokoneliitäntään  

  Kuvioiden editointi/yhdistäminen koneen näytöllä 

  Automaattinen ylä- ja alalangankatkaisu, myös lankajuoksut 

  Kone muistaa brodeerauskuvion brodeerauskohdan virran katkaisun jälkeen 

  Yhteensopiva Brother PE-Design brodeerauskuvion suunnitteluohjelman sekä Brotherin teollisuusohjelman kanssa   

    (brodeerauskuvion loppuliitteen oltava *.pes (PE-Design),  *.dst (Tajima) tai  *.phc  (koneen oma)) 

  Link –toiminto: tietokoneelta voi lähettää brodeerauskuvioita samanaikaisesti jopa neljälle brodeerauskoneelle   

    jonoon brodeerauskuvion suunnitteluohjelman PE-Design NEXT avulla (lisätarvike)  

  Koneen ohjelmiston voi itse päivittää (päivitykset: http://solutions.brother.com) 

  Näytössä hipaisuvalikko brodeerausohjeista ja koneen ominaisuuksista 

  Eri lankavalmistajien brodeerauslankojen väritiedot tallennettu laitteen muistiin (Brother, Madeira, Sulky, Robison-Anton) 

  Brodeerauskuvion värit voi vaihtaa ja kuvion voi esikatsella näytöllä realistisen esikatselun avulla valmiiksi brodeerattuna    

    (jopa 200% suurennus) 

  Kuvioyhdistelmien tallennus koneen omaan muistiin (1,7 Mt), tietokoneelle tai ulkoiselle USB-muistille 

  Applikointi- ja harsintatoiminnot, yksivärinen brodeeraus 

  Kuvion kopiointi, kuvion toisto pysty- ja vaakasuuntaan, kuvioiden ryhmitys (Group/Ungroup) 

  Kuvion kääntäminen 1, 10 tai 90 astetta kerrallaan 

  Kuviossa voi siirtyä eteen-/taaksepäin joko väri kerrallaan tai 1/10/100/1000 pistoa kerrallaan 

  Brodeerauskuvion pistomäärä, brodeeraukseen kuluva aika, aika seuraavaan manuaaliseen langanvaihtoon sekä   

    värien määrä näkyy näytössä 

  Automaattinen neulojen langoitus 

  Langanloppumisen tunnistimet (ylä- ja alalangoille) 

  Manuaalinen ylälankojen kiristys 

  Käyttää kotikoneen brodeerausneuloja (Organ HAX 130 EBBR, Schmetz 130/705 H-E) 

  Pikasukkula; koneessa voi käyttää valmiiksi puolattua pikapuolaa (tyyppi L) 

  Koneen mukana neljä brodeerauskehystä (brodeerausalat 6x4 cm, 10x10 cm, 18x13 cm sekä 36x20 cm)  ja kaksi    

    brodeerauskehyksen pidikettä (A ja B) 

  Koneen mitat: leveys 58 cm, syvyys 59 cm x korkeus 79 cm (lankateline ylösnostettuna) 

  Koneen mitat aputasolla: leveys 80 cm, syvyys 85 cm x korkeus 79 cm (lankateline ylösnostettuna) 

  Koneen paino 42 kg 

Lisätarvikkeet:  
  Brodeerauskuvion suunnitteluohjelma PE-Design      Päivityspakkaus PRPUGK1  

  Lippiskehyssetit: PRPCF1 (brodeerausala 36 x 6 cm) ja PRCF3 (brodeerausala 13 x 6 cm) 

  Putkikehyssetti PRCL1 (brodeerausala 8 x 9 cm) 

  Jumbokehys PRPJ360 (brodeerausala 36 x 36 cm) , tilkkutyökehys PRPQF200 (brodeerausala 20 x 20 cm), boordi- 

    kehys PRPBF1 (brodeerausala 30 x 10 cm), takkikehys PRF300 (brodeerausala 20 x 30 cm) 

  Pyörökehyssetti PRPRKF1 (sis. kirjontakehyksen pidikkeen C ja 3 pyöreää tasokehystä: halk. 10, 13 ja 16 cm) 

  Puolauslaite PRBW1 (metallipuolat)      USB-kirjontakortinlukija SAECR 

  Brodeerauskortit       Brodeerauslangat (ylä- ja alalangat) 

 


