
© Disney

sewingcraft.brother.eu

Productoverzicht
Vrijheid in creativiteit!

(Geldig vanaf september 2022)

Naai- en borduurmachines Borduurmachines

Overlock- / 
Coverstitchmachines

Naaimachines

Semi-professionele  
borduurmachines

ScanNCut -  
Hobby-snijmachine



€ 289,-€ 219,-

€ 339,-

€ 179,-

€ 149,-

€ 579,-

€ 799,-

€ 489,-

€ 699,-€ 629,-

Naaimachines Welkom in de wereld 
van het naaien 

 
Een modern strak design; 

deze machines bieden 
gebruiksgemak. Een goede start 

om te beginnen met naaien.  
 

Speciaal voor alle jonge 
creatieve beginners:  

„Little Angel“, ideaal voor de 
eerste stappen in de  

wereld van het naaien!

Inclusief 
vingerbescherming

Inclusief 
vingerbescherming

XQ3700XN2500 XN1700

KD144s

A16 A50

Uitstekende kwaliteit voor een 
opmerkelijke prijs
 
Deze serie naamachines zijn ongelooflijk 
eenvoudig en handig te bedienen en 
beschikken over alle belangrijke functies 
die je nodig hebt voor perfecte resultaten. 
Door de compacte afmeting zijn ze 
bovendien gemakkellijk mee te nemen 
naar de naaicursus.

A60SE A80 A150

KD40s



€ 999,-€ 859,-

€ 1.499,-€ 1.299,-

€ 2.099,- € 2.499,-

€ 1.599,-

€ 1.099,-

Efficiënt naaien met 
ultiem gemak

Ontdek de praktische directe 
steekkeuze, het veelzijdige aanbod 
aan steken, de automatische 
draadafsnijder en ander technisch 
comfort – naaien was nog nooit zo 
eenvoudig! 

F400 F410

Innovatieve techniek voor professionele resultaten

Met een aangename werkruimte en een krachtig transportsysteem wordt de stof 
moeiteloos doorgevoerd en optimaal verwerkt. 
Voor snelle en professionele resultaten.

F420 NV1100 F560

 NV1300

 NV1800Q  VQ2

Voor hoogwaardig quilt- en naaiwerk
 
Exclusief design met de meest recente technologie; een 
serie krachtige en creatieve machines.
De Innov-is NV1300, NV1800Q en VQ2 bieden de juiste 
steken en enorm veel ruimte voor uw extra grote quilt- en 
decoratieprojecten. En dankzij de eenvoudige bediening 
maak je zorgeloos de mooiste naai- en quiltprojecten.

NIEUW



KD40s A16 A50 A60SE A80 A150 F400 F410 F420 NV1100     F560 NV1300 NV1800Q VQ2
Aantal steken * 40 16 50 60 80 150 40 100 140 140 241 182 232 473

Soorten knoopsgaten 5 3 
(incl. instelbare breedte)

5 
(incl. instelbare breedte)

6 
(incl. instelbare breedte)

8 
(incl. instelbare breedte)

10 
(incl. instelbare breedte) 6 7 10 10 10 

(incl. instelbare breedte) 10 10 14 
(incl. instelbare breedte)

Alfabet 4 
(alleen in hoofdletters) 

4 
(alleen in hoofdletters)

5 
(alleen in hoofdletters) 

5 
(alleen in hoofdletters) 5 5 5 5

LED Verlichting 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5

Display type LCD monochrome LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD monochroom LCD kleuren- 
touchscreen LCD monochroom LCD monochroom LCD kleuren- 

touchscreen

Display afmeting (cm) 4,7 cm 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 9,2 cm 6,9 cm 6,9 cm 8,9 cm 8,9 cm 9,4 cm 8,9 cm 8,9 cm 17,8 cm

Werkruimte in cm 15,8 16 16 16 16 16 19 19 19 21 19 21 21 28,5

Maximale naaisnelheid (Steken/Min.) 750 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 1.050

Steken selectie Steeknummer intoetsen Draaiknop Electr. draaiknop Electr. draaiknop Electr. draaiknop Directe keuzetoetsen /
Steeknummer intoetsen

Directe keuzetoetsen /
Steeknummer intoetsen

Directe keuzetoetsen /
Steeknummer intoetsen

Directe keuzetoetsen / 
Steeknummer intoetsen

Directe keuzetoetsen / 
Steeknummer intoetsen LCD Touchscreen Directe keuzetoetsen / 

Steeknummer intoetsen
Directe keuzetoetsen / 

Steeknummer intoetsen LCD Touchscreen

Vrije arm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Naaldinrijger Standaard Geavanceerd Geavanceerd Geavanceerd Geavanceerd Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Automatisch

Automatische draadafsnijder ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Verstevigingstoets ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Automatisch aangepaste persvoetdruk 
(ICAPS) ü ü

Draaifunctie ü ü

Zijwaarts transport ü 
(in 4 richtingen)

ü 
(in 4 richtingen)

ü 
(in 4 richtingen)

ü 
(in 8 richtingen)

Regelbare persvoetdruk Handmatig Handmatig Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

SFDS (Square Feed Drive System) ü ü ü ü ü ü ü ü

7-Punts transporteur 6-punts transporteur ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Verzinkbare transporteur Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Elektronisch

Regelbare bovendraadspanning Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Bovendraad sensor ü

Onderdraad sensor ü

Naaldstoppositie boven/onder ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Persvoet fixering ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kliksysteem persvoet ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ligging spoel Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Spoelwindsysteem ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
(onafhankelijk)

Regelbare naaisnelheid ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Automatische achteruitnaai- / verstevigde 
steektoets ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Steekbreedteregelaar (zigzag) met schuiftoets 
voor naaisnelheid ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Steek combinaties ü ü ü ü ü ü ü ü

Functie steken spiegelen ü ü ü ü ü ü ü

Herhaal functie steekpatroon ü ü ü ü ü ü ü ü

My Custom Stitch ü ü ü ü ü ü

Kniehevel ü ü ü ü ü ü

Boventransportvoet Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel ü ü

Gemotoriseerde boventransportvoet Optioneel

Multifunctioneel voetpedaal Optioneel (alleen voor func-
tie naald omhoog/omlaag)

Optioneel (alleen voor fun-
ctie naald omhoog/omlaag) Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

USB poort ü ü

Circulair hulpstuk Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Accessoires opbergbakje ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Verlengtafel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel ü Optioneel

Bescherming Hoes (stof) Hoes (stof) Hoes (stof) Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Harde kap Stevige hoes (stof)

Naaimachine vergelijkingsoverzicht

NIEUW

* Inclusief knoopsgaten varianten



€ 1.199,-

€ 1.999,-

€ 5.399,-

€ 2.799,-

QR code

© Disney

Naai- en borduurmachines
Naaien en borduren tegelijk, met de magie 
van Disney

Met de Brother Innov-is M380D kun je naaien en borduren 
tegelijk! Met 200 ingebouwde borduurpatronen (waarvan 
65 unieke Disney-figuren), borduurlettertypen en een grote 
keuze in naaisteken. Compact en compleet; met de  
Innov-is M380D beleef je vele uren naai- en boduurplezier!

Maak van ieder project een  
persoonlijk succes

Geniet van de geraffineerde Innov-is F580 met een groot 
borduurgebied (180 x 130 mm) en een grote werkruimte. 
Voor zowel prachtig naaiwerk als creatief borduurwerk. 
Met een LCD-kleurentouchscreen om borduurpatronen 
tot in detail te bekijken. Laat je verrassen door de precisie 
en snelheid en maak van al je naai- en borduurprojecten 
persoonlijke successen!

M380D

F580

Durf groot te denken! 
 
In een prachtig metallic blauwe uitvoering, 
biedt deze gebruiksvriendelijke naai-, quilt-, 
en borduurmachine een groots 
borduurgebied met een royale keuze aan 
steken en borduurpatronen. Met een 
borduursnelheid tot 1050 steken per minuut 
en automatische boven- en onderdraad 
afknipper werk je snel én gemakkelijk, met 
een superieur eindresultaat.

652 steken en een extra lange vrije arm (285 
mm) voor het verwerken van grote projecten

Geniet van het grote en overzichtelijke 
kleurenscherm van 17,8 cm

Indrukwekkend borduurgebied van 300 x 200 mm, 
224 borduurpatronen en 17 borduurlettertypen

Een nieuwe stap in creativiteit 

De perfecte machine om de stap te maken van een beginner 
naar een gevorderde naai-, borduur-, en quiltliefhebber.  
Met verbazingwekkende precisie en gebruiksvriendelijke  
en geavanceerde functies. Bovendien biedt het grote  
LCD-kleurentouchscreen en het royale borduurgebied  
(260 x 160 mm) de ruimte om uitbundig creatief aan de slag  
te gaan. De NV2700 zit boordevol unieke borduurpatronen,  
13 lettertypes én kan razendsnel via een draadloze verbinding 
(WLAN) nog meer borduurpatronen ontvangen. Maak alle 
projecten net zo uniek als je zelf bent!NV2700

V5 Limited Edition

NIEUW

NIEUW

Maak kennis met onze nieuwste 
creatieve app: Artspira. 
 
Laat de ware artiest in jezelf naar boven 
komen! Gebruik de Artspira-app om je 
eigen (eenvoudige) borduurpatronen 
te ontwerpen en verzend ze draadloos 
naar je borduurmachine.*

Laat je fantasie de vrije loop. Artspira geeft 
je elke maand directe toegang tot exclusieve 
projecten en borduurpatronen van Brother.*

Ontdek, fantaseer, creëer. 
Artspira, inspiratie ‘At your side’. 

Download de Artspira app hier

* Deze eerste uitvoering van de Artspira-app is gratis. In de toekomst worden betalende app-service diensten toegevoegd.



€ 8.999,-

€ 15.999,-

© Disney

© Disney

Zet de mooiste momenten om  
in prachtige creaties
 
Ben je ambitieus, creatief en verlang je naar 
superieure eindresultaten? Dan laat de 
Stellaire alle wensen uitkomen! Dankzij de 
meest recente innovatieve technologiën 
biedt deze machine de beste kwaliteit, voor 
gegarandeerd perfecte naai-, quilt- en 
borduurprojecten. De laser geleidelijnen 
zorgen voor kaarsrechte gestikte naden en 
de LED-pointer zorgt voor een exacte 
plaatsing van borduurpatronen. 
Onweerstaanbaar, door zijn eenvoud en 
efficiëntie!

727 steken en 727 borduurpatronen (waaronder 101 
Disney-ontwerpen); eindeloze creativiteit!

Borduur geweldige borduurpatronen met een 
borduurgebied van 360 x 240 mm.

Met draadloze verbinding (WLAN) voor het gebruik 
van My Design Snap-app of borduursoftware 
PE-Design 11*

*Optioneel verkrijgbaar

Innov-is XJ1

Innov-is XP3

De ultieme combinatie van luxe en perfectie!

De nieuwe Luminaire XP3 is de beste combinatie van creatieve 
perfectie in de meest luxe uitvoering ooit. Maak grandioze  
naai-, quilt-, en borduurprojecten op een imponerende wijze. De 
revolutionaire technologie met haarscherpe projectie van steken en 
borduurpatronen zorgen voor uiterste precisie. Voorzien van een 
indrukwekkend helder capacitief LCD-kleurentouchscreen van  
25,7 cm en een lange arm van ruim 33 cm, waarmee zelfs  
kingsize-quilts comfortabel kunnen worden verwerkt.   
Ontdek de top-of-the-line van creativiteit op het hoogste niveau!

Geweldig groot borduurgebied: 408 x 272 mm 
en een groot assortiment prachtige ingebouwde 
borduurpatronen.

De interactieve projector toont de ware
grootte, breedte en lengte van de steek en
de positie van de naald rechtstreeks op de
stof, voor er nog maar één steek genaaid is.

Projecteer het borduurpatroon voor een
uiterst nauwkeurige plaatsing. De realistische 
weergave toont het uiteindelijke resultaat 
voorafgaand aan het borduren.

NIEUW



€ 899,-

€ 1.299,-

© Disney

   M380D      F580 NV2700 V5LE XJ1        XP3
Display type LCD kleuren- 

touchscreen
LCD kleuren- 
touchscreen

LCD kleuren- 
touchscreen

LCD kleuren- 
touchscreen

IPS  
LCD-touchscreen

LCD IPS Capacitief
touchscreen

Display afmeting 9,4 cm 9,4 cm 12,5 cm 17,8 cm 25,7 cm 25,7 cm

Werkruimte (vrije arm) in cm 16 19 21 28,5 28,5 33,2
Maximale naaisnelheid 
(Steken/Min.) 850 850 850 1.050 1.050 1.050

LED Verlichting 1 2 2 6 7 8

Aantal steken * 181 241 291 652 727 844

Soorten knoopsgaten 10 
(instelbare breedte)

10 
(instelbare breedte)

10 
(instelbare breedte)

14 
(incl. instelbare breedte)

16 
(instelbare breedte)

16 
(instelbare breedte)

Alfabet (naaien) 4 5 5 5 4 4

Naaldinrijger Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Automatisch Automatisch Automatisch

Ligging spoel Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal
Tapering functie  
(taps toelopende steken) ü

Automatische draadafsnijder ü ü ü ü ü ü

Bovendraad- en 
onderdraadsensoren ü ü ü ü ü ü

Zijwaarts transport ü 
(in 4 richtingen)

ü 
(in 4 richtingen)

ü 
(in 8 richtingen)

ü 
(in 8 richtingen)

ü 
(in 8 richtingen)

Verzinkbare transporteur Handmatig Handmatig Handmatig Elektronisch Elektronisch Elektronisch
Gemotoriseerde 
boventransportvoet Optioneel ü ü

Spoelwindsysteem ü ü ü ü 
(onafhankelijk)

ü 
(onafhankelijk)

ü 
(onafhankelijk)

Automatisch aangepaste 
persvoetdruk (ICAPS) ü ü ü ü

Verstevigingstoets ü ü ü ü ü

Regelbare persvoetdruk Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

USB-Aansluiting USB-Stick USB-Stick USB-Stick PC & USB-Stick 2 x USB-Stick 2 x USB-Stick

Naaldposities 15 15 15 29 29 57

Meander functies Uit de vrije hand Uit de vrije hand Uit de vrije hand Uit de vrije hand Automatisch Automatisch

My Custom Stitch ü ü ü ü ü ü

Kniehevel ü ü ü ü ü 
(Elektronisch in 5 posities)

Bedieningsmogelijkheid met 
PC muis ü ü ü

Voet voor naaien uit de  
vrije hand Optioneel Optioneel ü Optioneel ü ü

Tekst uitlijning & meerdere 
regels M M M L-M-R L-M-R L-M-R

Couching functie Optioneel 
(alleen naaifunctie)

ü 
(naaien en borduren)

Maximale borduurafmeting 
in mm 100 x 100 180 x 130 260 x 160 300 x 200 360 x 240 408 x 272

Magnetisch borduurraam Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Maximale borduursnelheid 
(Steken/Min) 400 650 850 1.050 1.050 1.050

Ingebouwde 
borduurmotieven 200 193 258 224 727

1.554
(incl. nieuwe  

borduurtechnieken)
Borduurlettertypen 11 13 13 17 24

(2 cyrillic)
24

(2 extra klein + 2 cyrillic)
Ingebouwde omrandingen 
en kaders

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

Aantal borduurramen 
(standaard accessoires) 1 2 2 2 2 4

Aantal garenklos pennen 1 1 1 2 2 4

LED-pointer ü Optioneel ü Projector
Realistische weergave van
borduurpatronen ü ü ü ü ü ü

Camera voor automatisch 
positioneren & scannen 
(ondergrond en afbeeldingen)

ü

Kleurnuance functie  
(colour shuffling)

ü
(met voorkeursinstelling)

ü
(met voorkeursinstelling)

Projector ü

Projector raster markering ü
(in 3 kleuren)

Referentie hulplijn tijdens 
naaien ü ü (Enkele, dubbele of 

instelbare hoeken)
Camera detectie 
knoopsgatenvoet ü

My Design Center ü ü

Bescherming Harde kap Harde kap Hoes (stof) Stevige hoes (stof) Stevige hoes (stof) Stevige hoes (stof)
Draadloze verbinding 
(WLAN) ü ü ü ü ü

Naai- en borduurmachine vergelijkingsoverzicht

* Inclusief knoopsgaten varianten

NIEUW
NIEUW

NIEUW

Gebruiksvriendelijke technologie 
 
Met de veelzijdigheid aan functies en opmerkelijke 
mogelijkheden, grote keuze aan ingebouwde 
borduurpatronen en lettertypes verfraai je ieder 
kledingstuk, tas of quilt in prachtige unieke creaties. 
Ontworpen voor de ontwerpers!

Ontdek de magie van borduren
 
Maak kennis met de wereld van borduren met de Innov-
is M340ED-borduurmachine inclusief Disney-figuren. 
Combineer borduurpatronen en maak sprookjes achtige 
creaties. Of voeg teksten toe voor een ‚personal-touch‘ 
en decoreer je projecten naar hartelust met kaders en 
omrandingen.

M340ED

F540E

© Disney

Borduurmachines

NIEUW

NIEUW



NV880E

V3 Limited Edition

PE-Design Plus 2 PE-Design 11

€ 5.399,-

€ 1.699,-

€ 3.399,-

© Disney

€ 599,- € 1.599,-

Ontwerp de mooiste borduurmotieven met stijl en klasse

De borduursoftware pakketten van Brother beantwoorden aan alle wensen, voor zowel de beginner als de ervaren gebruiker. 
Zet al je eigen ontwerpen, foto‘s en afbeeldingen om in borduurpatronen. Nieuw: Compatibele functies voor Brother  
snijmachines. Ook verkrijgbaar in een upgrade versie van PE-Design 10 naar PE-Design 11.

€ 5.399,-

Verruim je creatieve horizon met het enorm grote 
borduurgebied van 360 x 240 mm

Laat je verrassen door de 727 prachtige 
borduurpatronen, inclusief ruim honderd Disney 
ontwerpen

Met een borduursnelheid van 1050 steken per 
minuut zorgt de Stellaire voor  perfecte en 
professionele borduurresultaten.

Borduursoftware

Innov-is XE1

Een groot verlangen om  
te borduren? 
 
Laat je creativiteit stijgen naar ongekende
hoogtes. De Stellaire biedt alle 
mogelijkheden en benodigdheden die 
er te wensen zijn voor vele uitdagende 
borduurprojecten. Een groot  
LCD-kleurentouchscreen van 25,7 cm,
royaal borduurgebied, LED 
borduurvoet en meer...
Er is zoveel te ontdekken!

35 lettertypen en 5 extra kleine  
lettertypen

Met een uitgebreide reeks kaders en 
omrandingen in diverse varianten en keuze uit 
Brother borduurramen in alle afmetingen

Talrijke bestandsformaten beschikbaar voor 
import en export (.pes, .dst, .hus, .exp, .pcs, 
.vip, .sew, .jef, .csd, .xxx en .shv).

Eenvoudige gebruikersinterface

120 lettertypen + 10 extra kleine lettertypen

Converteer op een eenvoudige manier 
afbeeldingen en foto‘s in een borduurpatroon
Stitch Design Factory: creëer je eigen 
steekpatronen tot 100 mm breedte
Decoratieve vulpatronen en Echo-steek 
functies
Uitgebreide bewerkingsfuncties

Verbeterde afbeeldingstracering

Maak ieder project uniek!
 
Borduren met de NV880E geeft gegarandeerd 
plezier! Het grote LCD-kleurentouchscreen toont 
borduurpatronen helder en gedetaillleerd. Voorzien van 
3 borduurramen tot een grootte van 260 x 160 mm. 
Laat je verrassen door de precisie, snelheid, draadloze 
verbinding en de tijdwinst door de automatische 
draadafknipfunctie!

Borduren als een professional
 
Creëer prachtige borduurpatronen dankzij de hoge 
borduursnelheid en het indrukwekkende borduurgebied 
van 300 x 200 mm. Bewerk borduurpatronen op het 
grote kleurentouchscreen. Plaats borduurpatronen 
nauwkeurig met de LED-pointer op de juiste positie.  
Het is ook mogelijk om zelfgemaakte ontwerpen in een
handomdraai via de ingebouwde USB-aansluiting te 
laden en te borduren met de hoogste kwaliteit.

My Design Snap
Plaats exact de positie van 
borduurpatronen en maak
unieke creaties, rechtstreeks vanaf een 
smartphone of tablet



Borduurmachine vergelijkingsoverzicht
            M340ED                 F540E NV880E V3LE XE1 VR PR680W PR1055X

Aantal naalden 1 1 1 1 1 1 6 10

Aantal garenklos pennen 1 1 1 2 2 4 6 10

Maximale borduurafmeting in mm 100 x 100 180 x 130 260 x 160 300 x 200 360 x 240 200 x 200 200 x 300 200 x 360 (360 x 360*)

Aantal borduurramen (standaard accessoires) 1 1 3 2 2 6 4 5**

Maximale borduursnelheid (Steken/Min) 400 650 850 1.050 1.050 1.000 1.000 1.000

Display type LCD kleuren-touchscreen LCD kleuren-touchscreen LCD kleuren-touchscreen LCD kleuren-touchscreen  IPS LCD-touchscreen LCD kleuren-touchscreen  IPS LCD-touchscreen IPS LCD-touchscreen

Display afmeting 9,4 cm 9,4 cm 12,5 cm 17,8 cm 25,7 cm 17,8 cm 25,7 cm 25,7 cm

LED Verlichting 1 2 2 6 7 4 3 5

Borduren met vrije arm ü ü ü

Ligging spoel Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Verticaal, directe toegang Verticaal, directe toegang Verticaal, directe toegang

Naaldinrijger Geavanceerd Extra-Geavanceerd Extra-Geavanceerd Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Automatische draadafsnijder ü ü ü ü ü ü ü ü

Bovendraad- en onderdraadsensoren ü ü ü ü ü ü ü ü

Camera met directe weergave voor positionering Precieze plaatsing borduurpatronen

Camera met scanfunctie (ondergrond scan) ü

LED-pointer ü ü ü ü ü

Spoelwindsysteem ü ü ü ü  
(onafhankelijk)

ü  
(onafhankelijk)

ü  
(onafhankelijk) Optioneel Optioneel

Borduurlettertypen 11 13 13 17 24 (2 cyrillic) 20 50 37

Ingebouwde borduurmotieven 200 193 258 224 727 305 763 944

Ingebouwde omrandingen en kadervormen 140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140 
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

Realistische weergave van borduurpatronen ü ü ü ü ü ü ü ü

Bewerkingsfuncties - Vergroten/verkleinen, roteren, 
spiegelen etc. ü ü ü ü ü ü ü ü

Instellen lettergrootte (S-M-L) ü ü ü ü ü ü ü ü

Tekst uitlijnen (L-M-R) M M M L-M-R L-M-R L-M-R L-M-R L-M-R

Meerdere tekstregels invoeren ü ü ü ü ü ü ü ü

Afknippen sprongsteken ü ü ü ü ü ü ü

Help functies en tutorials (video) ü ü ü ü ü ü

Omzetten borduurpatroon naar 1 kleur ü ü ü ü ü

My Design Center  
(ontwerp rechtstreeks op scherm) ü ü

Garenkleur sorteren ü ü ü ü ü ü

Persoonlijke garenkleurentabel creatie ü ü

Bedieningsmogelijkheid met PC muis ü ü ü

Kit voor uit de vrije hand quilten en borduren Optioneel

Kleurnuance functie (color shuffling) ü
(met voorkeursinstelling)

ü  
(met voorkeursinstelling)

ü  
(met voorkeursinstelling)

Verrijdbare opbergtafel Optioneel Optioneel Optioneel

Magnetisch borduurraam Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Pettenframe Optioneel Optioneel Optioneel

Ronde borduurramen Optioneel Optioneel Optioneel

Randenborduurraam Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Klemframe Optioneel Optioneel Optioneel

Cilinderframe Optioneel Optioneel Optioneel

Jumbo Frame (360x360mm) Optioneel*

Mouwenframe Optioneel Optioneel

Verlengtafel Optioneel Optioneel ü

USB-Aansluiting USB USB USB PC aansluiting & USB 2 x USB PC aansluiting & USB PC aansluiting & 2x USB PC aansluiting & 2x USB

Draadloze verbinding (WLAN) ü ü ü ü ü ü

**Inclusief scanframe* optioneel broduurframe alleen geschikt voor PR1055X

NIEUW NIEUW



€ 4.999,-

€ 9.799,-

De sensatie op het gebied van borduren!
 
De VR; één-naalds borduurmachine met een vrije arm is veelzijdig en effectief. Voor de hobbyist en voor de 
gevorderde borduurster. Met de unieke mogelijkheid om uit de vrije hand te naaien en te quilten.

1 naald

200 x 200 mm borduurgebied

LCD kleurentouchscreen; 17,78 cm en 260.000 kleuren

Automatisch draadinrijgsysteem

305 ingebouwde borduurmotieven

20 lettertypen

Vrije arm

4 garenkloshouders

Onafhankelijke spoelwinder

Directe toegang tot de spoel

Borduursnelheid van 1.000 st/min

Kleursorteringsfunctie; vermindering van aantal garenwisselingen

LED-pointer

Boven- en onderdraad sensor

2 USB en mediapoorten

Ingebouwde help-functies en films

Geleverd met diverse borduurramen

VR

Semi-Professionele 
Borduurmachines

Ontdek het best bewaarde geheim in de wereld van het borduren.
 
Een PR-borduurmachine is de perfecte keuze voor kleinere bedrijven, professionals en 
borduurliefhebbers die vanuit huis werken. Doordat de machine snel te installeren is en het 
borduurwerk in hoog tempo werkt met meerdere naalden, worden grote veelkleurige borduurpatronen 
geborduurd met een minimaal aantal garenwissels. Hierdoor wordt de productiviteit sterk verhoogd ten 
opzichte van traditionele enkelnaalds machines. Bovendien bieden de vele bewerkingsmogelijkheden 
- uitvoerbaar op een eenvoudige manier - ruimte voor veel creativiteit!

PR680W

6 naalden
Borduurgebied van 200 x 300 mm
25,65 cm LCD-kleurentouchscreen
Borduursnelheid instelbaar per naald
Variabele snelheid: 400 tot 1.000 steken per minuut
Industriële acceleratie
Laser positioneringskruis
Automatische naaldinrijger
Vrije arm
50 lettertypen
763 borduurpatronen
Automatische draadknipfunctie
Functie monochroom borduren
Diverse bewerkingsfuncties
Functie borduurpatroon omzetten in diverse kleurnuances
Draadloze verbinding (WLAN))
Weergave voortgang en resterende borduurtijd
25 video tutorials en diverse helpfuncties

My Stitch Monitor app

USB poorten

Er is een groot assortiment borduurframes en extra 
accessoires beschikbaar. Voor meer informatie – kijk op 
onze website: : https://sewingcraft.brother.eu



€ 12.699,-

€ 369,- € 569,- € 729,-

PR1055X

Overlock- &  
Coverstitchmachines

3034DWT2104D 4234D

De ultieme aanvulling op de naaimachine
 
Naaien, afwerken en afsnijden - alles in één stap. De keuze is aan jou om met of zonder de 
vrije arm te werken. Boek snel en eenvoudig professionele resultaten met het differentieel 
transport, en naai moeiteloos gladde en sterke naden in alle (rekbare) materialen.

10 naalden
My Stitch Monitor app
My Design Center 
(ontwerp rechtstreeks op scherm)
Groot borduuroppervlak, tot 200 x 360 mm
Zeer groot kleuren-touchscreen (25,6 cm) met hoge resolutie (WVGA)
Flexibel, automatisch draadinrijgsysteem
Regelbare LED-verlichting
Automatisch afknippen van de draad
37 lettertypen
944 borduurmotieven
Intuïtieve bewerkingsfuncties; uitlijnen, roteren, groeperen,  
tektsbewerkingen etc
Functie applicatie en monochrome kleur
Borduursnelheid instelbaar per naald
Inclusief grote verlengtafel
Draadloze verbinding (WLAN) met PC
Camera met directe weergave voor plaatsing borduurpatroon
Weergave voortgang & resterende borduurtijd

3 of 4 draden
Eenvoudig draadinrijgsysteem
LED-verlichting
Steekbreedte: 5 tot 7 mm
Overlock- en rolzoomsteken
Differentieel transport
Vrije arm
Inclusief verlengtafel, afvalopvangbakje en 3 
extra naaivoeten

2, 3 of 4 draden
Geavanceerd draadinrijgsysteem + naaldinrijger

LED-verlichting
Steekbreedte: 5 tot 7 mm
Overlock- en rolzoomsteken
Differentieel transport
Vrije arm
Accessoires opbergruimte
Geoptimaliseerde draadgeleiders

3 of 4 draden
Eenvoudig draadinrijgsysteem
LED-verlichting
Steekbreedte: 5,0 tot 7,0 mm
Overlock- en rolzoomsteken
Differentieel transport
Vrije arm
Accessoires opbergruimte

Er is een groot assortiment borduurframes en extra 
accessoires beschikbaar. Voor meer informatie – kijk op 
onze website: : https://sewingcraft.brother.eu

NIEUW

Airflow 3000
2,3 of 4 draden
Lucht inrijgsysteem (automatisch)
Steekbreedte 5 tot 7,5 mm
Hendel voor in-/uitschakelen snijmes
LED-waarschuwingslicht & veiligheidssensoren
Schuiftoets voor steekvinger instelling aan/uit
Differentieel transport
Compleet: inclusief veel accessoires
Grote verlengtafel: optioneel

€ 999,-
Overlocken is nog nooit zo leuk geweest! 
 
Ervaar het gemak en de efficiëntie van het automatische 
lucht-inrijgsysteem. Het grote werkoppervlak en de vele 
handige functies maken de Airflow 3000 onmisbaar bij het 
creëren van de mooiste naaiprojecten!



€ 699,- € 799,-

€ 319,- € 519,-

Stekenselectie & Functies

Biasbandvouwer Riemlusgeleider Biasbandzoomset Vouwbevestiging met 
dubbele functie

Zoomset

CV3440 CV3550
Eenvoudig en geavanceerd
 
De coverstitch machines CV3440 
en CV3550 van Brother bieden 
coversteken en topcoversteken 
voor het creëren van verfijnde 
afwerkingen van hoge kwaliteit. Door 
de eenvoudige bediening en het 
gebruiksvriendelijke inrijgsysteem 
maak je al je zomen en professionele 
sier- en afwerksteken in een 
handomdraai.

De CV3440 is een geavanceerde coverstitch-ma-
chine voor zowel decoratieve als creatieve 
toepassingen. De machine is ideaal voor stoffen 
in diverse kwaliteiten en stelt je in staat om pro-
fessionele zomen, kettingsteken en decoratieve 
steken op een eenvoudige manier te creëren.

De CV3550 biedt de unieke mogelijkheid om 
top-coversteken te creëren en beschikt tevens 
over alle geavanceerde functies van de CV3440. 
Voor de perfecte professionele look!
Identieke eigenschappen als CV3440 plus:

CM300 SDX900

Welkom in een geheel nieuwe wereld van innovatie!

De hobby-snijmachine met ingebouwde scanner. Scan je ontwerpen, tekeningen en afbeeldingen 
in en de Brother ScanNCut snijdt de vormen direct uit in diverse materialen; papier, karton, 
stickervinyl, flex- en flockfolies of stof. Voor een breed scala aan creatieve hobby’s: scrapbooking, 
kaarten maken, applicaties maken, quilten, patchwork, personaliseren, artwork. Bovendien: 
door een breed assortiment aan verkrijgbare accessoires kun je op dezelfde machine functies 
toevoegen zoals embossen, foiling aanbrengen, rhinestones verwerken, stickers maken, stempels 
maken én tekenen met willekeurige pennen/stiften in diverse vulpatronen en nog veel meer!

4, 3 en 2 draden
155 mm werkruimte
Automatisch vrijgeven van de draadspanning
Differentieel transport
LED verlichting
Vereenvoudigd inrijgen van de grijper
Verticale stand van de naalden
Regelbare persvoetdruk
Vrije arm

5, 4, 3 en 2 draden
Drievoudige top-coversteek
Top coversteek (breed)
Top-coversteek (smal)

Ingebouwde scanner 600 dpi*

Automatisch mes

Snijdt tot 3 mm dikte

682 ingebouwde figuren waarvan 100 
quiltpatronen

7 lettertypen

Stille en hoge snij-snelheid

LCD kleuren touchscreen 8,8 cm

Snijgebied: 305 x 305 & 305 x 610 mm

Ingebouwde scanner, 300 dpi

Ontwerpen inscannen, opslaan en/of 
direct uitsnijden

600 ingebouwde snijfiguren, inclusief 
100 quiltvormen

5 lettertypen

LCD kleuren touchscreen 8,8 cm en 
poorten voor USB en PC

Snijgebied: 305 x 305 mm &  
305 x 610 mm



€ 649,-

€ 839,-

© Disney

SDX1250

SDX2250D

En voor nog meer creativiteit:
 
Gratis ontwerp- en 
bewerkingsprogramma 
CanvasWorkspace.  
 
canvasworkspace.brother.com/nl

Rhinestone ontwerpenAutomatisch instelbaar 
mes voor vinyl en flexfolie

Kalligrafie Kit

Leef je creatief uit! 
 
met de vele optioneel 
verkrijgbare accessoires en 
verbruiksartikelen. 
 
sewingcraft.brother.eu

Handig opbergvak
voor accessoires

Touch-pen en
spatelhouder

Twee USB-poorten
voor aansluiting met 
computer en andere media

LCD-kleuren 
touchscreen: 12,7 cm

WLAN – 
Draadloze 
verbinding

Automatische 
detectie van 
snijdiepte en 
snijdruk

600DPI-scanner* met
een scangebied van
305 x 610 mm ***

Geschikt voor snijmattten van:
305 x 305 mm (12” x 12”)
305 x 610 mm (12” x 24”) ***

Gemeenschappelijke functies van 
de SDX1250 en SDX2250D

Bij de SDX1250 en de SDX2250D wordt het roterend automatisch mes 
meegeleverd én 63 speciale snijontwerpen (via activatiekaart).

Ingebouwde scanner 600 dpi*

Automatisch mes

Snijdt tot 3 mm dikte**

1303 ingebouwde figuren en
140 quiltpatronen
17 lettertypen

Stille en hoge snij-snelheid

Draadloos overzenden van gegevens

2 USB poorten voor pc en media 
connecties
Scan en snijgebied:
305 x 305 & 305 x 610 mm
Bestandsherkenning: PES/PHC/PHX 
en SVG
Te gebruiken in combinatie met 
Rollfeeder (optioneel verkrijgbaar)

@brothersewingcraft @brothersewingcraft.nl.be

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Duitsland · website: sewingcraft.brother.eu
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Uw Brother dealer:

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

De garantieperiode van 3 jaar, tenzij anders vermeld, is alleen van toepassing op naai- en borduurmachines, overlockmachines en 
coverstitchmachines. Voor alle ScanNCut-machines geldt een garantieperiode van 2 jaar. Indien deze machines professioneel worden 
gebruikt geldt een garantie van 1 jaar. 
Op alle accessoires, verbruiksartikelen of andere producten is geen garantie van toepassing.
De inbegrepen Disney-patronen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er wordt geen licentie verleend voor 
commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.

Exclusief! Bij de SDX2250D:  182 Disney 
ontwerpen (waarvan 30 ontwerpen voor het 
roterend automatisch mes).
* voor functie: Scannen naar USB
**Behalve bij gebruik van het roterend automatisch mes
*** mat is optioneel verkrijgbaar


