
S-7100A
Stebnówka 1-igłowa z bezpośrednim napędem i obcinaczem nitki
Dzięki skonstruowanemu przez Brother silnikowi z bezpośrednim napędem oraz zastosowaniu 
nowatorskich technologii, maszyna S-7100A oferuje szybkie i intuicyjne szycie bez plam.
Nowy chwytacz ułatwia proces szycia dla szerokiego zakresu tkanin.
- Duży komfort pracy i wysoka prędkość szycia    
- Udoskonalony proces szycia dzięki nowemu chwytaczowi 
- Niezawodny sprzęt elektryczny 
- Funkcja zapobiegania złamaniu igły 
- Produkcja przyjazna dla środowiska naturalnego

*1 Długość ściegu wynosi 2.0 mm lub mniej.
*2 Wymagany zasilacz transformatorowy z wyjątkiem modelu 200V  

Dane techniczne/

Części opcjonalne/ Odciągacz nitki <SB4310001>

Zastosowanie
S-7100A-

Dla lekkich i średnich materiałów Dla ciężkich materiałów
-303, -403 -305, -405

Max. prędkość szycia 5,000 ściegów/min *1 4,000 ściegów/min
Max. długość ściegu 4.2mm 5mm
Skok podciągacza nitki 57.9mm 62mm
Skok igielnicy 31mm 35mm
Wysokość ząbków transportu 0.8mm 1.2mm
Wysokość podnośnika kolanowego 6mm (dźwignia podnoszenia) 13mm (podnośnik kolanowy)
Wielkość podstawy 570 x 350 x 285mm
Waga (Główka maszyny) 37kg
Arm pocket size Szerokość: 266.5mm, Wysokość: 127mm
Igła (DBx1, DPx5)

Wrzeciono wysokoobrotoweOlej smarowniczy
Serwomotor AC (450W)Silnik

100V-110V, 200V-230V, 380V-400V Zasilanie *2

#11~#18 #19~#22

S-7100A-   0   
Szybki nawrót Odciągacz nitki
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Zastosowanie
Dla lekkich i średnich materiałów

Dla ciężkich materiałów
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Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy zapoznać się z treścią instrukcji przed użytkowaniem.
- Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie w celu jego ulepszenia bez powiadomienia.
- Dołączone zdjęcia służą prezentacji produktu i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. 

S-7100A jest zgodna z dyrektywą RoHS 
(dotyczącą użycia substancji niebezpiecznych
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych),
która została wprowadzona w EU w lipcu 2006 r.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088  Fax: 81-566-25-3721  http://www.brother.com/

Brother ustanowił dobrowolne standardy środowiskowe 
dla swoich produktów i stworzyła “Brother Green Label”.
S-7100A posiada certyfikat przyjaznej środowisku maszyny 
do szycia zgodnie ze standardem “Brother Green Label”.
 

Szybkość & Czystość  
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Rozwiązanie problemu wycieku oleju z igielnicy 
dzięki systemowi minimalnego smarowania 
System minimalnego smarowania służy dostarczaniu oleju 
w obręb igielnicy, gdzie dochodzi do przeszło 90% 
przypadków związanych z plamieniem. Dokładnie odmierzona 
ilość oleju jest podawana do igielnicy i podciągacza nitki, co
eliminuje ryzyko wycieku oleju i gwarantuje czyste szycie 
tkanin. 

Brak konieczności trzymania oleju w misce olejowej
Zbiornik oleju zaprojektowano w taki sposób, że przetrzymywanie 
oleju w misce olejowej nie jest konieczne.  

 Rotacyjny obcinacz nitki 

Czyste szycie bez plam
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Niezawodne szycie z prędkością
5000 ściegów/min 

Maksymalna prędkość szycia 
wynosi aż 5000 ściegów/min, co 
zwiększa wydajność szycia. 
Silnik z bezpośrednim napędem 
oraz skrzynka sterownicza firmy
Brother zwiększają do maksimum 
osiągi maszyny przy wysokiej 
prędkości szycia. Praca jest możliwa 
nawet w warunkach niestabilnego napięcia.  
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Prędkość & Czystość  
Dzięki skonstruowanemu przez Brother silnikowi z bezpośrednim napędem oraz zastosowaniu 
nowatorskich technologii, maszyna S-7100A oferuje szybkie i intuicyjne szycie bez plam.
Nowy chwytacz ułatwia proces szycia dla szerokiego zakresu tkanin.
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zbiornik
oleju

Rotacyjny obcinacz nitki wykonuje
regularne, dokładne obcięcia
niezależnie od rodzaju nici 
szytych tkanin. Mechanizm 
obcinacza można łatwo 
regulować. 

 

Nowy chwytacz ułatwia proces 
szycia dla szerokiej gamy tkanin  

Nowy, ulepszony chwytacz umożliwia rozszerzenie 
zakresu szycia na materiały średniej grubości, 
jednocześnie zachowując zdolność szycia ciężkich tkanin.

Duża siła natarcia igły 

Potężny silnik stebnówki uzyskuje wysoki moment obrotowy
nawet przy niewielkiej prędkości szycia, co przekłada się na 
dużą siłę natarcia igły. Jeżeli wzrasta opór wobec igły, 
siła natarcia igły zostaje automatycznie zwiększona.   
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Średnie materiały Ciężkie materiały

Średnie materiały Ciężkie materiały

Tradycyjna maszyna

S-7100A

Podręczne oświetlenie LED w standardzie

Włączane przyciskiem
podręczne oświetlenie LED 
znajduje się w standardowym
wyposażeniu maszyny. 
Natężenie światła 
można regulować na panelu.
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Oświetlenie LED

Wysoka energooszczędność

Stebnówka S-7100A zużywa o 50% mniej prądu niż maszyny
wykorzystujące system paska klinowego z silnikiem 
prądu przemiennego.
S-7100A z bezpośrednim napędem jest tym samym najbardziej 
energooszczędną maszyną do szycia na rynku. 

8 <Porównanie poboru mocy>
(wh)

Serwomotor AC S-7100A

50%
reduction
redukcja
    50%

(Tempo pracy: 50%, AC200V)
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Tak jak w S-7300A
Funkcja zapobiegania
złamaniu igły4

Złamanie igły może nastąpić 
przy wykonywaniu ściegu 
wstecznego po użyciu przycisku. 
Dogłębna analiza przyczyny
tego zjawiska umożliwiła 
wprowadzenie funkcji 
zapobiegania złamaniu igły. 
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Rotacyjny obcinacz nici

Skrzynka sterownicza
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igielnica, podciągacz nitki

chwytacz zbiornikpompa nurnikowa

pompa nurnikowa


