
PR655

• Borduurgebied van 200 mm x 300 mm 
• ASV lcd-touchscreen met hoge defi nitie 
• Geavanceerd natuurlijk verlichtingssysteem 
• Variabele snelheid: 

400 - 1000 steken per minuut 
• Automatisch inrijgsysteem 
• 28 ingebouwde lettertypen
• Ledaanwijzer

PR655
Borduurmachine

Maak snel en moeiteloos 
professioneel borduurwerk 
met de Brother PR655



Flexibiliteit, snelheid
en professionele afwerking

PR655
Borduurmachine

De PR655 heeft alle 
gebruikersvriendelijke functies 
die u van een Brother-
borduurmachine voor 
thuisgebruik mag verwachten. 
Dit in combinatie met de 
snelheid en afwerking van een 
commercieel model. Daarom is 
deze machine ideaal voor 
mensen die thuis commercieel 
willen gaan borduren. 

Het HD lcd-scherm met 
breedhoekbeeld geeft 
kristalheldere, scherpe beelden 
weer. In één woord schitterend. 
U kunt voorbeelden van 
ontwerpen vrijwel onmiddellijk in 
hoge resolutie weergeven. Met 
de functie voor het instellen van 
de helderheid kunt u de 
helderheid van het scherm 
aanpassen aan uw omgeving.

Bovenal zult u merken dat de 
PR655 ongekend 
gebruiksvriendelijk is.

Zes naalden
Borduur snel en gemakkelijk veelkleurige 
motieven. Met automatische kleurwisseling kunt 
u de kleurvolgorde voor het ontwerp voor-
programmeren. De knipfunctie voor boven- en 
onderdraad bespaart u veel tijdrovend knipwerk 
wanneer het borduurwerk af is.

Exclusief automatisch 
draadinrijgsysteem
Druk op de automatische draadinrijgtoets 
en de bovenste draad gaat door het oog 
van de naald. Het kan niet gemakkelijker!

Geavanceerd natuurlijk 
verlichtingssysteem
De ingebouwde ledverlichting zorgt voor 
natuurlijk licht op uw werkgebied.



 

Pas ontwerpen aan op het 
scherm
De krachtige personaliseringsmogelijkheden 
omvatten aanpassing van de tekst, rotatie van 
het patroon in stappen van 1 graad, wijziging 
van het ontwerpformaat en de mogelijkheid 
om ontwerpen te combineren en belettering 
toe te voegen.

Veelzijdige functies
Eenkleurig borduurwerk. Zet meerkleurige 
ontwerpen om in eenkleurige. 
Registratiemarkeringen voor gemakkelijke 
continuranden.

28 ingebouwde lettertypen
Via het eenvoudig te bedienen lcd-
touchscreen kunt u uw projecten verfraaien 
met tal van lettertypen en teksteffecten. Zo 
kunt u uw ontwerpen gemakkelijk een 
persoonlijk tintje geven.

Snel 
geïndividualiseerd 
borduurwerk



Koppel tot vier machines van de 
PR650/655- en PR1000-serie (optionele 
PE-Design Next-software vereist) en 
controleer alle machines vanuit één 
computer. Plaats tot 100 ontwerpen in de 
wachtrij.

Inclusief borduurramen
Kies het ideale borduurraam voor een 
project uit de vier verschillende formaten die 
met de PR655 worden meegeleverd
(200 x 300 mm, 130 x 180 mm, 
100 x 100 mm, 40 x 60 mm).

Cilindrische arm
De cilindrische arm vergemakkelijkt 
het borduren van items zoals petten, 
draagzakken, mouwen, broekspijpen, enz.

Ledaanwijzer
voor een perfecte positionering van de naald
De nieuwe ledaanwijzer toont de exacte positie van de naald op de stof. Met behulp van 
de toetsen op het lcd-scherm zet u het patroon in een handomdraai op de perfecte plaats. 
Zo werkt u sneller en nauwkeuriger dan ooit.

Nog effi ciënter,
nog creatiever
Ontdek nu de nieuwe 
functionaliteiten waarmee u aan 
fl exibiliteit, snelheid en precisie wint 
en til uw professionele of recreatieve 
borduurwerk naar een hoger niveau! 

De nieuwe ledaanwijzer toont u de 
exacte positie van de naald op de 
stof. Geef uw ontwerp een eigen 
toets met een van de 28 letter-
typen. Dankzij de nieuwe, 
bijkomende raamsensoren kunt u 
extra optionele ramen gebruiken. 
Veelzijdigheid troef! 
Borduur wat u maar wilt: van 
geïndividualiseerde sport- en 
werkkleding tot petjes en hoeden. 
Laat uw creativiteit de vrije loop!

Nieuwe raamsensor
De PR655 is uitgerust met nieuwe 
raamsensoren zodat u nog meer raamtypes 
kunt gebruiken, zoals de set ronde ramen* 
en de nieuwe sets klemramen*.
Met de sets klemramen* borduurt u heel 
eenvoudig schoenen, binnenzakken, 
manchetten, handschoenen en zo veel meer.

*Afzonderlijke aankoop vereist.



Machinetype: enkelkops, cilindrische arm, zes naalden
Naaisnelheid: 1000 steken per minuut
Gelezen formaten: pes, .dst en .phc
Afmetingen: 512 x 589 x 586 mm (B x D x H)
Gewicht: 37 kg (Verzendgewicht: 55 kg)
Elektrische vereisten: 220~240V
Spoeltype: L-formaat

Mechanische 
specifi caties
PR655

Kenmerken en voordelen PR-serie

Aantal naalden Borduur snel en gemakkelijk veelkleurige motieven. 6 10

Tot 1000 steken per minuut
Instelbaar snelheidsbereik, vlak van 400 tot 1.000 spm, pet van 400 tot 
600 spm

Groot borduurgebied
Hiermee kunt u nog grotere borduurprojecten uitvoeren. Geeft uw ontwer-
pen meer fl exibiliteit en impact.

300 x 200 360 x 200

Groot lcd-kleuren-
touchscreen

Zowel de borduurinformatie als de informatieve handleidingen kunnen snel 
en gemakkelijk worden geraadpleegd via het grote scherm.

Uniek automatisch draadinri-
jgsysteem

Druk op de automatische draadinrijgtoets en de bovenste draad gaat snel 
en veilig door het oog van de naald.

Automatische draad- 
knippers

Snijden de bovenste en onderste draad automatisch af aan het eind van 
elke kleurwisseling in het borduurwerk.

Ingebouwde lettertypen Personaliseer al uw projecten met een reeks lettertypen en teksteffecten. 28 28

Ingebouwde ontwerpen
Personaliseer al uw projecten snel en eenvoudig dankzij een ruime keuze uit 
letterontwerpen, raammodellen of een selectie van borduurontwerpen.

25 ontwerpen 110 ontwerpen

Pas ontwerpen aan op het 
scherm

De krachtige personaliseringsmogelijkheden omvatten aanpassing van de 
tekst, rotatie van patronen in stappen van 1 graad, wijziging van het ont-
werpformaat en de mogelijkheid ontwerpen te combineren en belettering 
toe te voegen.

Persoonlijke borduur- 
back-up

Met het gebruiksvriendelijke touchscreen kunt u het ontwerp kiezen via 
specifi eke steken, kleurenblokken of groepen van honderd steken.

Appliquéfunctie Creëer appliqués volledig in kleur, perfect voor badges en medaillons.

Eenkleurig borduurwerk
Hiermee kunt u elk ontwerp borduren in één enkele kleur, zonder onder-
breking.

USB-poorten 
(2x host, 1x slave)

Importeer uw ontwerpen via USB-stick of een rechtstreekse pc-aansluiting.

Koppelingsmogelijkheden
Mogelijkheid om meerdere machines via een pc te koppelen met behulp 
van PE-Design Next-software.

Groeperen/groepering 
opheffen

U kunt ontwerpen combineren en ze allemaal tegelijk bewerken of de 
groepering opheffen en ze afzonderlijk bewerken.

Vooruit/terug Ga terug/vooruit in het ontwerp. +/- 500 steken 
+/- 1,000 

steken 

draadinrijgsysteem
Het gemakkelijke draadinrijgsysteem voorkomt kluwens en knopen in het 
garen en garandeert een constante draadspanning.

Standaard Flexibel

Tafel Ondersteunt grote en zware projecten. Optioneel

Plaatsing van het ontwerp Positioneer uw borduurpatronen in een handomdraai. Ledaanwijzer Camera

Camerafunctie
Geavanceerde cameradetectiefunctie voor het positioneren van het 
ontwerp en voorwaartse/achterwaartse functie.

LED-Pointer De ledaanwijzer toont de exacte positie van de naald op de stof.

Led-draadindicator

Veelkleurige ledlampen helpen om:
• de positie van gebroken draden te laten zien;
• de positie te laten zien van een draadkleur die moet worden vervangen;
• de draadpositie voor elke gebruikte draadkleur te laten zien.

Handmatige kleurensequentie Stel de kleurenvolgorde in volgens naaldnummer.

Veranker de naaldsnelheid Stel individuele naaldsnelheden in, aangepast aan specifi eke garens.

Functies Voordelen PR655 PR1000e



Sets klemramen 1 & 2
De sets klemramen* zijn ideaal om op schoenen, 
binnenzakken, manchetten, handschoenen en zo 
veel meer te borduren.

Afmetingen klemraam 45 x 24 mm

Quiltraam 200 x 200 mm
Ontworpen voor traditionele quiltvierkanten.  
Moet gebruikt worden met de Arm B-borduur-
raamhouder.

Vlak raam
Jasjes en andere dikkere materialen kunnen 
gemakkelijk worden geborduurd op het vlakke 
raam van 300 mm x 200 mm.

Borderraam 300 x 100 mm
Borduur prachtige continumotieven en randen. 
Ideaal voor uiteenlopende projecten, van mode 
tot meubilering.

PE-Design Next et PE-Design Plus
Brother’s softwareprogramma’s voor borduur-
ontwerp, PE-Design Next and PE-Design Plus, 
bieden krachtige functies zowel voor beginners 
als voor professionals.

Cilinderraam
Borduur nagenoeg alles wat cilindrisch en dus 
normaal moeilijk te borduren is. 
Cilinderraam 90 mm breed x 80 mm hoog. 
Materiaal moet minimaal een open diameter 
van 100 mm hebben.

Brede tafel
Brede tafel voor het ondersteunen van alle 
ramen en van grote en zware voorwerpen zoals 
lakens,jassen, enz.

Set ronde ramen
Deze set bestaat uit 3 ronde ramen

• Klein 100 mm
• Medium 130 mm
• Groot 160 mm

Optionele accessoires

PR-standaard
Deze mobiele standaard is een veilige oplossing 
voor de machines uit de PR-serie. Bovendien 
kunt u er uw accessoires en garens in 
opbergen.

Petraam
Borduur moeiteloos uw petten. 
Het borduurgebied is een royale 130 mm x tot 60 
mm hoog.

PR Cutwork Kit
Borduren en snijden zonder tussenin de naalden 
te vervangen. Creëer prachtig gesneden 
borduurwerk, al dan niet naar een eigen ontwerp.

Breng voor nadere informatie een bezoek aan uw dealer of surf naar www.brothersewing.eu.

Uw Brother Specialist:
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu




