
PR1050X

PR1050X
Zažijte to nejlepší ve vyšívání 
s neomezenou tvůrčí možností

• 360 x 200 mm vyšívací plocha

• 10.1” velký dotykový display

• Přirozené osvětlení

• Automatický návlek

• 37 vestavěných písmenných fontů

• Inteligentní systém snímací kamery



Vytvořte profesionální výsledky 
ve vyšívání díky neomezeným možnostem.

Posuňte své dosavadní zkušenosti s vyšíváním na vyšší úroveň společně s PR1050X. Ideální pro 
práci doma i ve firmě. Tento vyšívací automat nabízí širokou škálu funkcí a barevných 
kombinací ve spojení s velkou pracovní plochou. Je možné vyšít bezpočet výrobků s nevšedním 
designem. A co ještě více… vynikající kvalitu výšivek a velmi jednoduchou obsluhu.



Zvýšení vlastní produktivity s těmito 
jednoduchými funkcemi:

• Funkce Aplikace
Vytvoření aplikace při použití této funkce,
perfektní pro znaky a podobné nášivky

• Indikátor průběhu šití
Všeobecně se ví, že výhodou je sledování
průběhu vyšívání  díky vizuálnímu indikátoru

• Simulátor stehů
Díky simulátoru stehů lze pozorovat průběh
vyšívání vlastního designu ještě před
skutečným vyšíváním

• Funkce sdružení barev 
Umožňuje minimální výměny nití v 
průběhu vyšívání, šetří čas.

• Vyšívací rámy
Ve standardu jsou přiloženy 
následující rámy: Extra velký 360 x 
200mm Velký 180 x 130 mm
Střední 100 x 100 mm
Malý 60 x 40 mm

Další  funkce v detailu:

Flexibilní systém vedení nitě
Systém jednoduše chrání před tvorbou součků 
popřípadě  namotáním nitě a zajišťuje stabilní 
napětí nití.

Niťový stojánek s LED osvětlením
Multibarevné LED osvětlení pomáhá varovat 
před přetržením konkrétní nitě, pozicí 
plánované výměny nitě  a pozicí ukončení 
vyšívání konkrétní nití.

37 vestavěných fontů a 538 designů 
včetně monogramů.
Vyberete si ze širokého sortimentu vestavěných 
stylů písmen a vyšívacích designů.

USB port a slot pro SD kartu
Propojte USB konektor s USB flash nebo čtečkou 
karet, popřípadě načtěte data ve formátu PES z 
SD karty.

Automatické navlékání nití
Pouze stisknete tlačítko automatického 
návleku a horní nit projede očkem jehly. 
Jak je to jednoduché.

Vestavěný systém LED osvětlení
Efektivní vestavěný systém přírodního LED 
osvětlení umožní komfortní práci v pracovní 
ploše stroje.



Velká vyšívací plocha ( 360 x 200 mm)
Extra velká vyšívací plocha a využití různých velikostí upínacích rámů umožní flexibilně vyšívat 
různé velikosti výšivek od velkých oděvů až po dětské věci.

Pozice písmen
Jednoduše se vytvoří nápis a potom se 
umístí vlevo, doprostřed nebo vpravo.

Vyšívání jednou nití
Rychle se provede konverze z 
multibarevné výšivky na jednobarevnou 
a uloží .

Přizpůsobení designu na obrazovce displeje 
Rychlá editační funkce včetně uspořádání textů, 
rotace po jednom stupni, změny velikosti plus 
schopnosti kombinace designů a písmen.



Kamera zobrazuje 
materiál v reálném 

čase 

• Sensor kamery umožňuje skoky v
designu až o 1.000 stehů dopředu nebo
dozadu

• Skenování
Skenování projektů v upínacím rámu a díky 
velkému displeji stroje je umožněno 
jednoduše najít polohu výšivky ještě před 
startem vyšívání. Ideální při hledání pozice 
nášivky nebo umístění quiltovacích vzorů. Lze 
upravit velikosti vzorů, editovat a umístit pod 
určitý úhel tak, aby vyhovovaly látce nebo 
umístění projektu.

• Vlastní design centrum
Vytvoření vlastních vyšívacích designů rychle 
a jednoduše. Tato silná a unikátní funkce 
umožní vytvořit vlastní design z uměleckého 
klipu, obrazu nebo přímo  kreslením a 
skenováním ilustrace z papíru. Je nutné 
přikoupit skenovací podložku 
PRSCANFKIT1.

Přídavné funkce v detailu

Okamžitá pozice vyšívacího vzoru
Pohled v reálném čase umožní ve vyšívacím rámu 
najít to správné místo pro výšivku.

Výměna nití
Při použití více barev nití díky zobrazení 
na displeji je umožněno sledovat čas do 
další výměny.

Video a pomoc
Zobrazení 22 videí, které obsahuje vyšívací 
automat, umožní perfektní nastavení automatu 
PR1050X

Sensor pozice kamery
Díky kameře je umožněno najít přesně 
místo výšivky.

Zobrazené 
vyšívací vzorv 

v reálném umístění



10,1” IPS LCD displej s vysokým rozlišením
Jednoduše dotykem na velkou širokoúhlou obrazovku se dosáhne

• Editace výšivky

• Přizbůsobení vašeho nastavení

• Výběr jednoho z 13  jazyků uložených ve stroji

• Pohled na hodiny na obrazovce

• Možnost editace help videí a obrázků

• Plus hodně dalšího !

Colour shuffling - barevné varianty
Vyberte si z celé škály barevných variant. Zadejte preferovanou barvu 
a program na obrazovce zobrazí celou škálu variací od jemných 
barev po syté odstíny.

• Variabilní rychlost : 400 – 1.000 St./min.
Výběr té optimální rychlosti vyšívání dle
síly jehel nebo při použití speciálních nití.

• Řízení až 4 automatů z jednoho PC 
Při použití nového vyšívacího software 
je možné z jednoho PC řídit až 4 
vyšívací automaty. Extrémní zvýšení 
produktivity.

• Automatická detekce vyšívacích 
rámů. Systém detekuje velikost 
použitého vyšívacího rámu a jeho 
velikost přenese na obrazovku 
dotykového LCD displeje.

Přídavné funkce v detailu

Snadný přístup k cívce
Úspora času při výměně cívky z důvodu 
snadného přístupu k ní. 
Při výměně se nemusí vyjmout vyšívací rám.

Vyšívací deska pro extra velké projekty.
Vyšívací deska je vhodná při vyšívání velkých 
a těžších materiálů.
Taktéž pro vyšívání s jumbo rámem a 
bordurovým rámem.

Rameno stroje
Pro velkou flexibilitu a jednoduché vyšívání 
problematických materiálů jako čepice, kapsy, 
rukávy, tašky a podobně slouží úzké vyšívací 
rameno.

10 jehel
Vícebarevná výšivka rychle a jednoduše. 
Odstřih horní a spodní nitě zkrátí čas 
vyšívání. 



Funkce Výhody PR655 PR1050X

Počet jehel Vícebarevné vyšívané vzory snadno a rychle 6 10

Až 1000 stehů za minutu ü üplochá výšivka má rozsah 400 až 1000 stehů, čepice 400 až 600 stehů. 

Zvyšuje flexibilitu a umožňuje vytvářet ještě větší vyšívací návrhy. 300 x 200 mm 360 x 200 mmVelká vyšívací plocha 
Velký barevný 
dotykový LCD displej

ü ü

Velikost displeje

Diky velkému displeji jsou veškeré informace jasně zřetelné.

Profesionální velkoformátový LCD displej nabízí dokonalý přehled všech funkcí. 110 x 184 mm 135 x 216 mm

480 x 800 pixel 
(19 bodů na mm2)

800 x 1280 pixel 
(35 bodů na mm2)

Rozlišení LCD 
dotykové obrazovky
Exkluzivní automatický 
navlékač jehly

Vysoké rozlišení obrazovky

Jednoduše stiskněte tlačítko a automatický navlékač projde jehlou rychle a  bezpečně. ü ü

Automatický odstřih Odstřihne horní a spodní nit automaticky na konci každé změny barvy ve vyšívání. ü ü

Vestavěné fonty Doplňte si všechny své projekty řadou textových efektů. 28 37

Několik typů stehů lze kombinovat s různými tvary orámování, například kruhu nebo čtverce.Vestavěné hraniční vzory 

Vestavěné ozdobné písmo

120 
(10 tvary x 12 typ stehu) 

3 písma & 15 rámů

140 
(10 tvary x 14 typ stehu)

 3 písma & 15 rámů

176 vzorů 538 vzorů

ü ü

Vestavěné vzory

Monogramové vzory mohou být vytvořeny kombinací dvou nebo tří písmen. Také je možné 
přidat k monogramu orámování.

ü ü

Funkce nášivka Vytvořte dokonalé nášivky pro aplikaci na jakékoli výrobky ü Vylepšené

Umožňuje vyšít jakýkoliv design v jedné barvě bez přerušení. ü ü

Import vzorů z USB flash disku nebo z přímo pomocí PC kabelu. ü ü

Jednobarevné šití 

Nahrávání vzorů ve formátu PES pomocí slotu pro SD karty. ü

Link propojení Možnost propojit více počítačů s PC pomocí PE-Design Software (nutné zakoupit samostatně). ü ü

Seskupit /Rozdělit Kombinujte vzory a upravujte jako jeden, nebo samostatné grafické prvky.
Seskupení všech 

vzorů

Dopředu/dozadu Funkce přeskoku po stezích dopředu a zpět až po: +/- 500 stehů

Výběrové seskupení 
vyšívání

+/- 1,000 stehů 

Navlékací systém Navlékací systém zamezuje tvorbě součků a kroucení nití, zajišťuje stabilní napětí. ü ü

Široký stůl Výhodný pro vyšívání velkých a těžších  kusů K dokoupení ü

LED ukazatel LED bod na patce zajišťuje přesný začátek vyšívání. ü

Slouží ke kontrole polohy jehly při vyšívání, skenuje plochu vyšívacího rámu, detekuje polohu ikon ü

ü

Vestavěná kamera 

Kontrola pozadí s kamerou
Kamera skenuje upnutý materiál v rámečku a obraz převádí na obrazovku pro určení 
pozice designu před startem vyšívání. Ideální pro nášivky a vyšívání quiltovacích obrazců. 
Kamera snímá  obraz materiálu, který je upnutý  do rámečku, přímo na obrazovku bez 
časové prodlevy. Poloha výšivky je jednoduše a přesně vidět na obrazovce.    ü

Senzor pozice kamery ü

LED indikátor 
na niťovém stojánku

Rotace a pozice výšivky přesně daná dle potřeby   

LED indikátor pomáhá:
• Ukazuje přetrh nití
• Ukazuje pozici, kde je třeba vyměnit barvu
• Ukazuje pozici každé barvy nitě na stojánku

ü

Manuální posloupnost barev Nastavení posloupnosti barev dle čísla jehly ü

Blokace rychlosti jehly Nastavení individuální rychlosti pro každou jehlu zvlášť dle nití ü

Vložení textu ü

Třídění barev ü

Vytvořte víceřádkový text s možností zarovnání vlevo, na střed, vpravo

Tato funkce minimalizuje počet odstřihů při vícebarevné výšivce

Stroj ukazuje na displeji postup vyšívání vzoru bez vyšívání. ü

Funkce chrání navlékač nití pokud se používají jehly #70 a tenší ü

Simulátor stehů

Zablokování navlékače nití

Blokování stehů Stroj automaticky přepočítá počet stehů pokud dojde ke zvětšení nebo zmenšení velikosti designu. ü

Vyberte si model, který je pro vás nejvhodnější

Rychle a jednoduše přizpůsobit své projekty vyšíváním vestavěných vzorů v kombinaci s písmem.

Přizpůsobte Váš design pomocí vylepšených funkcí . Aranžujte text, otáčejte vzory v krocích po 
1stupni, změňte velikost designu, kombinujte vzory a přidejte písmo.
Díky snadno ovladatelné dotykové obrazovce se můžete probírat jednotlivými stehy skupinou stehů, nebo 
přeskočte celé barvy.

Úprava designů na obrazovze

Funkce přeskoku po stezích

USB vstup
(2x host, 1x slave)

Kompatibilita s SD kartou

Umístění vyšívacího vzoru 
pomocí kamery

ü



Kompaktní vyšívací rámy
Optimální pro vyšívání problematických ploch 
jako rukávy, džínové kapsy, dětské oděvy.
Velikosti 70 x 41 mm, 50 x 50 mm, 
44 x 38 mm, 33 x 75 mm.

PE Design
Poslední generace vyšívacích software  pro tvorbu 
vlastních projektů.  

Cap frame rám
Vyšívání bez námahy. Jsou k dispozici dva 
druhy  
pro výšivku 130 x 60 mm, a pro 360 x 60 mm.

Volitelné příslušenství:

PR stavec
Mobilní stavec na kolečkách bezpečně jistí 
PR stroje a umožňuje ukládat vyšívací rámy 
a nitě.

Rukávový rám (70 x 200 mm)
Ideální pro vyšívání rukávů, nohavic kalhot, 
dětského oblečení

Bordurový rám
K vyšívání krásných navazujících designů a 
bordur. Ideální pro široký sortiment 
módních projektů.

Sada kruhových  rámů
Sada obsahuje 3 kusy rámů : malý 100mm, 
střední 130 mm a valký 160 mm.
.

Clamp vyšívací rám
Slouží k vyšívání speciálních výrobků jako 
boty, vnitřní kapsy a podobné výrobky. 
Velikosti rámů jsou 45 x 24 mm.

Quiltovací rám (200 x 200 mm) 
Designovaný pro tradiční quiltovací vzory. Musí 
být použit s úchytem rámů B a je doporučená 
přídavná vyšívací deska.

Cylindrický rám
Vyšívání v uzavřených kruzích, kde je klasické 
vyšívání vyloučeno. Cylindrický rám má šiřku 90 
mm a výšku 80 mm.

Dvoustranný zavírací rám M (100 x 100 mm) 
Jedna strana měkká ( pro standardní materiál) 
Druhá strana gumový podklad pro klouzavé 
materiály.

Prodejce :

Kompletní sortiment příslušenství a další informace naleznete www.brother-sici-stroje.cz nebo se obraťte na prodejce.

Distributor do ČR: Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01

   Tel.:582 333 211, e-mail: brother@brother-czech.cz 
www.brother-sici-stroje.cz




