Masterstitch bv

exclusief distributeur voor Europa van Meistergram
computergestuurde borduurautomaten

Al 25 jaar actief in het assisteren en begleiden van starters in de professionele borduurindustrie.

PRO 1500
Befaamd om betrouwbaarheid van excellente producten

3 JAAR
GARANTIE

15 naalden / 15 kleuren

Professionele enkelkops
borduurautomaten
Deze stellen u in staat het meest winstgevende marktsegment namelijk het vele variabele
werk snel en flexibel te bedienen. Elk bedrijf,
instelling, sportvereniging, particulier etc.
is eigenlijk al aspirantklant! Met totaal 35
jaar ervaring in de borduurindustrie kunnen
wij u volledig assisteren en adviseren over de
in- en verkoop van de artikelen, waarbij wij
buiten de bestaande goede leveranciers,
enkele unieke optie’s aan kunnen bieden die
we uitsluitend aan de gevestigde borduurhandel leveren. Laat de recessie voor u een
uitdaging zijn om juist nu te investeren in uw
toekomst als eigen ondernemer! Wij
demonstreren u graag de apparatuur en zijn
altijd bereid u alle informatie geheel
vrijblijvend te verstrekken, want Uw
Meistergram is een Perfecte Partner, neemt
nooit vakantie en eist geen deel van uw
winst! Voor de prijs hoeft u het niet te laten,
we verkopen deze machine borduurklaar met
hoepels, kortom compleet :

€ 11.500,-

excl. btw
Prijsvast tot $ koers 1,30

Tegen geringe
meerprijs
eenvoudig
programma’s
zelf digitaliseren
Wij leveren op uw verzoek speciale software door
Compucon ontwikkeld voor uw Meistergram, u kunt
middels deze programma’s vrijwel alle formats
omzetten naar het door Meistergram gebruikte DST
format en in ‘level 2’ zelf programma’s schrijven.
Informeer naar de mogelijkheden! Tevens kunnen wij
het schrijven van uw programma’s verzorgen.

Dus maak het u zo makkelijk mogelijk en
maak een vrijblijvende afspraak met één van
de specialisten bij Masterstitch voor een
volledig vrijblijvend gesprek en demonstratie.
Het kan wellicht voor u de belangrijkste stap
zijn voor een toekomst in borduren!

Masterstitch Europe bv
Molendijk 25 - 3361 EK Sliedrecht
Tel : 0184 -421152 - Fax : 0184 -414873
E  	 : Sales@masterstitch.nl
www.meistergram.nl - www.masterstitch.nl

Ontdek de vrijwel oneindige mogelijkheden
van uw fantasie met deze software die
speciaal voor uw Meistergram is
ontwikkeld! Demo van het programma is
beschikbaar op www.meistergram.us onder
de rubriek software

PRO 1500

Masterstitch bv

15 naalden / 15 kleuren

Befaamd om onze betrouwbare en excellente producten
Inclusief standaard hoepels

Machine uitgevoerd met:
• Gebruikersvriendelijk LCD kleurenscherm
• 270 graden capframe geheel compleet
• Toepassing voor vrije arm of met mee
geleverd tafelblad
• Maximaal borduurbereik 400x450,
vrije arm 420x340mm
• Machinegeheugen 2.000.000 steken
• Slaat tot 99 designs op
• Maximum snelheid 1.000 steken per minuut
• Ingebouwde spoelwinder
• Automatische spoel controle,
• Vooruit en teruggaan in het design
• Geen designverlies bij stroomstoring
• Rotering van design in stappen
• Herhaalfunctie van het design
• Tracing van het design
• Lettering (27 fonts) op machine aanwezig
• Automatische kleurwissel
• USB jump drive
• Automatische draadknipper
• Automatische draadbreuksensor
• Leest vrijwel alle universele
borduursoftware
• Noodstopknop
• Low-noise operation
• CE compliant

Hoepels rond, elk 2 stuks
12 cm, 15cm 23 cm

Hoepels vierkant/rechthoekig,
elk 2 stuks 30 x 30 / 56 x 38

Training op de apparatuur is voor
Masterstitch bv de eerste prioriteit,
wij laten u niet ‘los’ voordat u de machine
100% onder controle heeft.
We geven u 2 dagen instructie op uw locatie
bij levering van de machine hetgeen doorgaans meer dan voldoende is.
Mocht meer training noodzakelijk blijken dan
kunt u op onze locatie Sliedrecht zoveel extra
training krijgen als u nodig vindt
en… gratis!

Set
Capframes
Capframe Driver; 2 x capframe, voorspaninrichting, borduurbereik 270 graden

SPECIFICATIES
Machine geheugen

2.000.000 steken of 99 designs

Naaldtype

DBxK5 div. diktes

Meistergram kwaliteitsapparatuur

Bedieningspaneel

gebruiksvriendelijk kleurenscherm

Stroom

schakelbaar 110 - 240 volt

Prompte service

Borduurbereik

plat 400 x 450 mm/vrije arm 420 x 340

Gewicht

met standaard 200 kg

Steeklengte bereik

1 - 12,6 mm

PC-verbinding

USB of seriële poort

Dagelijks bereikbaar voor al uw vragen

Data invoer

USB/seriele poort / diskette

Afmetingen

afhankelijk van uitvoering

Snelheid

200 - 1000 steken per minuut
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Ervaren ondersteuning voor uw bedrijf
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