
FS50

-  May đa năng: may tự động, làm khuy,
Đơm nút, vắt sổ*....
-  Kiểm soát tốc độ điện tử, báo lỗi khi
sai thao tác.
-  May trên các chất liệu vải
-  Tính năng đa dạng với hơn 50 mẫu
may tích hợp, 5 mẫu làm khuy tự động

  

Máy May Điện Tử 
Đa Năng Brother FS50
Tính năng mạnh mẽ bên trong thân máy nhỏ gọn, dòng máy 
FS50 sẽ mang đến cho bạn sự bất ngờ  trải nghiệm những
công nghệ ưu việt của dòng máy điện tử Brother. 
 



TÍNH NĂNG HIỆN ĐẠI

Màn hình hiển thị Màn hình LCD

Số mẫu đường may 50

Số mẫu làm khuy 5 tự động

Số mẫu chữ -

Xỏ chỉ tự động Cao cấp

Hệ thống lấy chỉ suốt tự động 

Hệ thống đánh suốt nhanh 

Đèn LED chiếu sáng vùng may 

Chỉnh độ rộng và dày thưa mũi 

Mũi may mép (áp vải)  

Hạ bàn lừa 

Free-arm (may ống)  

Nút may tự động 

Chủ động trong cách may
Sử dụng bàn đạp

 hoặc nút may tự động

Điều chỉnh vị trí kim dừng 

Kiểm soát tốc độ 

Bàn lừa 7 răng -

Độ rộng mũi tối đa  7mm

Độ dài mũi tối đa 5mm

Tốc độ tối đa 850

Phụ kiện đi kèm 15

Đèn LED chiếu sáng
Chiếu sáng vùng may bằng đèn LED

    Tiết kiệm điện và an toàn cho mắt

Hệ thống hỗ trợ xỏ chỉ
Xỏ chỉ nhanh chóng chỉ với một bước

đơn giản và tiện lợi

Lấy chỉ suốt tự động
Chỉ cần lắp suốt vào, đi chỉ theo hướng 
dẫn là đã có thể may mà không cần phải
lấy chỉ dưới lên như máy may truyền thống

Kiểm soát tốc độ
Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm tùy theo
thói quen sử dụng, báo lỗi khi sai thao 

tác đảm bảo an toàn khi sử dụng

May với độ chính xác cao
Với tính năng kiểm soát tốc độ và điều 

chỉnh vị trí kim, sẽ giúp bạn tăng độ 
chính xác của từng mũi may

Màn hình LCD hiển thị
Những thông tin về hỗ trợ như kích thước
mũi may, loại chân vịt tương ứng sẽ giúp 
bạn kiểm soát chất lượng đường may, dễ
dàng sử dụng.
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