
Caracteristici tehnice:
- 03 este subclasa pentru materiale medii
- aria de coasere maximă între 40 x 30 mm 
(cu cleme opționale)
- prevăzută cu mecanism nou de tăiere scurtă 
a firelor, sub 3 mm eliminându-se procesul 
de curățare a ațelor
- ștergător de fir, graifer standard
- pasul max. 0,05-12,7 mm, 
- înălțimea de ridicare a piciorușului presor 
17 mm
- 30 de cicluri (fiecare ciclu câte 50 
de programe)
- programele 1-89 au fost  presetate  
în memoria mașinii de cusut 
- programele suplimentare  200-999 se pot 
salva și modifica de către DVS. cu SD card 
- în memorie se pot încărca/modifica programe 
până la un număr maxim de 500.000 de 
împunsături 
- programele  se pot mări la 150% și micșora 
la 50% funcție  de model 
- viteza max. 3200 împ/min, 
cel mai  rapid  ciclu de  coasere 
- viteza de la începutul coaserii poate fi 
selectată dintre 9 posibilități funcție de tipul 
de  material 
- ungere semiuscată (semidry) doar la graifer
- mașina reține firul de la ac pentru primele 
împunsături
- tensionarea aței la ac se face electronic/digital
- schimbarea  rapidă a clemelor 
piciorușului presor
- clemele de prindere sunt acționate de la 
motor pas cu pas și pot avea 2  înălțimi 
pentru cheițe; înălțimea se programează din 
panoul de  comandă

BROTHER KE430FX II-03 – MODEL NOU
Mașina electronică de cusut cheițe cu motor încorporat DC Direct Drive 550W și panou de comandă; 
aria de coasere 40 X 30 mm; tăierea aței scurt, sub 3 mm

- contor pentru numărul de produse până la 9999
- zgomot și vibrații reduse
- întreținere  ușoară
- economie de energie, reducere  cu 11% 
față de modelul  anterior KE430D
Mașină completă cu blat, suport și motor 
încorporat  în capul  mașinii. 

Livrare și montaj
În sarcina BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES SRL
GARANȚIE:
18 luni de la data de instalare
PREȚ UNITAR FĂRĂ TVA  
-15% 3.285 Euro 2.795 Euro
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25
ANI PE PIAȚA
DIN ROMÂNIA

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de prezență pe piața din România 
BROTHER și BRO ROM Industrial Machines SRL București mulțumesc 

pentru încredere și colaborare tuturor clienților și partenerilor.

OFERTĂ ANIVERSARĂ



Cu ocazia împlinirii a 25 de ani 
de prezență în România, Brother 
vine cu o ofertă specială. 

Acum puteți achiziționa mașină 
liniară BROTHER S-7100A-403 
cu Direct Drive și mașina 
electronică de cusut cheițe 
BROTHER KE430FX II-03 
noul model cu tăierea aței scurtă 
- sub 3 mm, la un super preț!

Fie că doriți să înlocuiți mașinile 
vechi sau să deschideți o nouă 
secție de producție, vă stăm la 
dispoziție cu oferte personalizate 
și consultanță gratuită!

Dacă sunteți interesați de oferta 
specială sau de alte modele din 

catalogul general Brother, 
vă rugăm să ne trimiteți un 
e-mail sau telefon la datele 
de mai jos și vă vom contacta 
pentru mai multe detalii în cel 
mai scurt timp!

Oferta este valabilă în limita 
stocului, iar transportul și 
montajul sunt incluse în preț 
indiferent de localitate, 
pe teritoriul României!
Pentru comenzile până la 
28 februarie acordăm 
extra 6 luni garanție, 
în total 24 luni garanție!

Bogdan Niculae
0722-349.990
bogdan@brorom.ro

Caracteristici tehnice:
- servomotor încorporat în capul mașinii (pe axul 
cinematic superior -tehnologie Direct Drive), 
- pasul reglabil până la  maxim 4,2 mm
- viteza de coasere maximă 5.000 împ/min 
- cursa debitor–întinzător 31 mm 
- ac de grosime maximă # 11- #18   (Nm 70-110)
- înălțimea dinților transportorului 0,8 mm 
- ungere minimală (la graifer și la tija acului)
în sistem etanș semi-închis fără baie 
(evită posibilitatea pătării materialului) 
- LED pentru iluminat local cu reglaj al intensității 
luminoase de la panoul de comandă
- nivel foarte mic de zgomot și vibrații
- pentru materiale  subțiri și medii 

Dotată cu panou de comandă digital 
cu următoarele funcții:  
- tăietor automat de fir
- programarea nr. de pași de cusătură pentru 
întărirea la începutul și la sfârșitul coaserii 
- poziționarea acului sus/jos
- tasta de corectură
- ștergător de fir
- reglarea vitezei  pentru începutul coaserii
- ridicarea piciorușului presor  manual 6 mm sau 
de la genunchier 13 mm

Imbunătățiri tehnice:
- prin construcție are un sistem minimal de ungere 
care asigură eliminarea eventualelor pete de ulei
- graifer îmbunătățit care permite coaserea unei 
game largi de materiale de la subțire-mediu-gros

Ofertă specială de început de an BROTHER S-7100A-403
Mașina de cusut cu servomotor încorporat DIRECT DRIVE, 1 ac, cusătură rigidă, panou comandă

- productivitate mărită asigurată la viteza de 
5.000 împ/min 
- puterea mărită de penetrare a acului
- împiedică ruperea acului la executarea întăririi 
de la buton
Masina completă cap, suport, masă 
și servomotor încorporat 
(economie de energie, putere consumată 
0,45kW, tensiunea de alimentare 220V).
Opțional:
PFL ridicarea  automată  a piciorușului presor
Preț unitar fără TVA  80 Euro
Livrare și montaj
În sarcina  BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES SRL
GARANȚIE:
18 luni de la data de instalare
PREȚ UNITAR FĂRĂ TVA  619 Euro
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