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CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Ứng dụng

Ứng dụng
Hàng mỏng

Hàng dày

Hàng dày

Hàng thun

Hàng trung bình

Hàng trung bình

Hàng mỏng Hàng dày
Bán khô

3,300 mũi/phút

5,000 mũi/mẫu

Tối đa 17mm

Trang bị tiêu chuẩn

-01,-03,-0K: Trang bị tiêu chuẩn (-05: tùy chọn)

Trang bị tiêu chuẩn
Trang bị tiêu chuẩn

Tùy chọn

Trang bị tiêu chuẩn

Tối đa 13mm
Hệ thống truyền động mô tơ bước

Thẻ nhớ trong (Có thể thêm dữ liệu với thẻ nhớ ngoài)
30 vòng (50 chương trình cho mỗi vòng)

89 mẫu may được cài đặt sẵn 64 mẫu may được cài đặt sẵn

Ổ chao (ổ chao kép, tùy chọn thêm)

(Lưu đến 500 mẫu. Tổng số mũi lưu trữ lên đến 500,000*3)
Động cơ AC servo 550W (Truyền động trực tiếp)

Đầu máy xấp xỉ 58kg, Bảng điều khiển xấp xỉ 0.5kg, Hộp điều khiển xấp xỉ 7kg
Một pha 100V/220V, Ba pha 220V/380V/400V 400VA (Với một pha 100V và ba pha 380V/400V cần máy biến áp.)

Tối đa 40x30mm*1

Có thể thay đổi được (Tham khảo “Danh sách chương trình” về số mũi cho mẫu may được cài sẵn trong máy)

Cơ cấu truyền động mô tơ bước

2,800 mũi/phút
Tối đa  6.4x6.4mm

Đường kính ngoài của nút 8-30mm*2

Bán khôTối thiểu Tối thiểu
Hàng dày Đính nútHàng thunHàng trung bình Hàng trung bình

Tên máy

Bôi trơn
Tốc độ may tối đa
Khung may
Kiểu nút

Chiều dài mũi may
Cơ cấu đẩy
Số mũi may
Số mũi may tối đa
Nâng bàn ép

Loại ổ
Đồng tiền số
Bộ gạt chỉ
Cắt chỉ
Bộ kẹp chỉ
Lưu trữ dữ liệu
Số chương trình vòng

Số dữ liệu lưu trữ

Động cơ
Khối lượng
Nguồn điện

Độ cao bàn ép/Độ cao bàn ép cho nút

*1 Tùy chọn diện tích khung may 50x40 (SB7777001) để mở rộng khung may.
*2 Tùy chọn bàn kẹp nút (SA9303201) cho đường kính 20mm hoặc hơn.
*3 Số mẫu may và số mũi có thể lưu trữ khác nhau tùy thuộc vào số mũi của mỗi chương trình may.

Đặc điểm kỹ thuật

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử (Cắt chỉ thừa ngắn)

Máy đính nút truyền động trực tiếp bằng điện tử (Cắt chỉ thừa ngắn)
Với tốc độ may nhanh nhất thế giới, ngăn ngừa gãy kim nhờ thiết bị làm mát kim, 
dòng máy này giúp tăng năng suất đáng kể.
Máy cho chất lượng may vượt trội, tính khả dụng cao và giảm chi phí bảo trì.
-  Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
-  Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
-  Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng



Tốc độ may nhanh nhất thế giới
Với tốc độ may nhanh nhất thế giới, ngăn ngừa gãy kim nhờ thiết bị làm mát kim, dòng 
máy này giúp tăng năng suất đáng kể.
Máy cho chất lượng may vượt trội, tính khả dụng cao và giảm chi phí bảo trì.

Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT

Năng suất tăng vượt trội nhờ tốc 
độ may 3,300 mũi/phút

Mũi may đẹp,
khả năng tái sản xuất tốt

Tính khả dụng cao,
thân thiện với người dùng

Giảm tuột chỉ mũi may cuối 
(cắt chỉ thừa ngắn)

Thiết bị làm mát kim ngăn ngừa 
kim gãy

Cải thiện năng suất nhờ hệ thống IoT

Độ căng chỉ được cài đặt bằng 
đồng tiền số

Màn hình màu LCD trực quan với 
bảng điều khiển cảm ứng

Giảm chi phí bảo trì do không cần hoạt động 
bôi mỡ 

Khung may rộng (50x40mm)

Hạn chế tiếng ồn và độ rung giúp vận hành 
bớt căng thẳng 

Đường may sạch, không vấy bẩn 
dầu

KE-430H cho phép may 3,300 mũi/phút (BE-438H: 
2,800 mũi/phút) giúp tăng năng suất.

Hệ thống cắt chỉ được vận hành bởi mô tơ bước giúp 
cắt chỉ ngắn, ổn định và êm hơn so với loại thông 
thường.
Ngoài ra, hộp kẹp chỉ được trang bị tiêu chuẩn* giúp 
tối ưu chiều dài chỉ thừa và giảm rối chỉ đầu tại đầu 
đường may.

Thiết bị làm mát kim* ngăn ngừa kim gãy giúp tăng 
tốc độ may thực tế lên đến 10%. Đồng thời cho năng 
suất và chất lượng may tốt hơn.

Dễ dàng điều chỉnh lực căng chỉ phù hợp cho từng 
vật liệu may mà không cần dựa trên cảm giác cá 
nhân.
Điều này giúp quản lý sản xuất tốt hơn và sử dụng lại 
cho lần may sau.

Được trang bị màn hình màu LCD với bảng điều khiển 
cảm ứng cho phép hiển thị các mục với biểu tượng 
minh họa. Dễ dàng cài đặt chương trình vòng, mẫu 
may, tốc độ may và độ phóng đại. Lực căng chỉ trên 
được lưu trữ dễ dàng trong phần mềm người sử dụng.

Không cần bôi mỡ tay biên nối vì nó thông qua bôi trơn dầu.
Khung may có thể mở rộng đến 50x40mm, 
cho phép may nhiều ứng dụng hơn như móc 
quần và các loại móc khác.

Tiếng ồn và độ rung được giảm tối thiểu nhờ hạn chế tác động của 
thiết bị cắt chỉ, giúp người sử dụng thoải mái hơn khi may.

Đặt nút dễ dàng

Bàn kẹp mới của máy BE-438H cho phép đặt nút dễ dàng hơn.
Trang bị cổng USB
Truyền dữ liệu cho máy may khác và nâng cấp phần 
mềm được thực hiện dễ dàng qua bộ nhớ USB.

Mẫu máy HX sử dụng bôi trơn bán khô, chỉ cho dầu 
chảy qua ổ chao nên không lo bị vấy bẩn dầu.
Mẫu máy HS sử dụng bôi trơn tối thiểu, chỉ cho một 
lượng dầu nhất định chạy qua trụ kim và cò giật chỉ, 
ngăn dầu bị phân tán, giúp đường may sạch.

Dòng Nexio có ứng dụng hệ thống IoT. Bằng cách kết 
nối máy may và công nghệ máy tính cho phép khách 
hàng phân tích, quản lý quy trình , tăng nhanh năng 
suất và hoạt động bảo trì.

Loại thường

*2 Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử, Theo khảo sát của Brother, 08.2017

*1 Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử, Theo khảo sát của Brother, 08.2017



Các mẫu may dưới đây đã được cài sẵn trong máy và có thể tùy chọn dựa trên đặc 
điểm kỹ thuật. (Áp dụng cho các mẫu may có sẵn cùng với bàn kẹp và mặt sàn cùng 
kích cỡ.)
Sử dụng bàn kẹp và mặt sàn phù hợp với mẫu may tương ứng.

Mẫu bọ (KE-430H)

Số Mẫu bọ Số mũi may Dài x 
Rộng (mm) Số SốMẫu bọ Mẫu bọSố mũi

 may
Số mũi
 may

Dài x 
Rộng (mm)

Dài x 
Rộng (mm)

Cho hàng trung bình (-03)

Số Mẫu bọ Số mũi
 may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

 may
Dài x 

Rộng (mm)Số Mẫu bọ Số mũi
 may

Dài x 
Rộng (mm)

Cho hàng dày (-05)

*1 Sử dụng bộ kẹp chỉ     *2: Mũi đầu và mũi cuối nằm ở giữa mẫu may.

Số Mẫu bọ Số mũi
 may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

 may
Dài x 

Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi
 may

Dài x 
Rộng (mm)

Cho hàng thun và hàng mỏng

Số Mẫu bọ Số mũi may Dài x Rộng (mm)

Bọ ngang thẳng 
Số Mẫu bọ Số mũi may Dài x 

Rộng (mm)

Mũi zigzag dọc

Bọ chữ X Bọ chéo

Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm)

Bọ bán nguyệt
Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm)

Bọ dọc Bọ dọc thẳng

Số SốMẫu bọ Mẫu bọSố mũi
may

Dài x 
Rộng (mm)

Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm)



Thiết bị chọn thêm

Phần mềm tạo mẫu PS-300B 50x40 Cài đặt khung may (SB7777001)
                                            (SB77770E1: for WEEE)

Chuyển đổi bàn đạp đôi (SA6038101)

Số Số

Mẫu nút (BE-438H)

Tùy chọn thêm

Nút to (20-30mm)
Bàn kẹp nút L (SA9303201)

Nút đứng
Bộ kẹp nút đứng (SB1563001)

Số lỗ khuy Số lỗ khuy

Số Mẫu nút Số mũi Dài x RộngĐường chỉ 
vắt ngang

Mẫu nút Mẫu nútSố mũi Số mũiĐường chỉ
vắt ngang

Đường chỉ
vắt ngang

Số mũi 
chỉ chéo

Số mũi 
chỉ chéo

Vùng may
X x Y (mm)

Vùng may
X x Y (mm)

Bọ đuôi khuy mắt phượng
Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm)

Bọ tròn

Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm)

Bọ L

Số Mẫu bọ Số mũi
may

Dài x 
Rộng (mm) Số Mẫu bọ Số mũi

may
Dài x 

Rộng (mm)

Với máy KE-430H, 
BE-438H có thể may 
nhiều mẫu khác ngoài 
những mẫu cài đặt trong 
máy. PS-300B là phần 
mềm tạo mẫu may trên 
máy tính.

Khung may có thể mở rộng đến 50x40mm, cho phép may 
nhiều ứng dụng hơn như móc quần và các loại móc khác.

Các mẫu may dưới đây đã được cài sẵn trong máy. Chọn bất kỳ mẫu nút nào cùng với kim phù hợp với lỗ của nút. Khi mẫu 
nút không có mũi giao nhau, chỉ sẽ được cắt sau khi may xong một mặt và mặt còn lại may sau.

* 1 Sử dụng nút với lỗ nhỏ.
* 2 Kiểm tra đường kính hoặc lỗ nút là 2mm hoặc lớn hơn trước khi sử dụng chương trình.
* 3 Không nên sử dụng cho lò xo nâng nút
* 4 Khi may xong một phía, bàn kẹp nút nâng lên và chỉ được cắt. Để hoàn tất may, nhấn vào 
   bàn đạp cho đến khi may một phía hoàn tất, hoặc nhấn một lần nữa sau khi may mặt còn 
   lại hoàn tất.
* 5 Khi may xong một mặt, chỉ sẽ được cắt mà không cần nâng bàn kẹp nút, sau đó mặt còn 
   lại sẽ được may.

Khi may chương trình này, sử dụng tốc độ 1,600 mũi/phút hoặc thấp hơn.

Bàn đạp trái và phải được trang bị với chức năng hoạt động 
riêng biệt, giúp đặt vật liệu chính xác.

Khi dùng chuyển đổi bàn đạp đôi cần có dây chuyển đổi tín hiệu bàn đạp 
(SB1565001).


