
V7

V7
• ICAPS - Continue Automatische 

Persvoetdruk

• 285 mm lange vrije arm

• Borduurvoet met ledaanwijzer

• Ultrasone sensorfunctie

• Geleidelijnmarkering

De nieuwe, geavanceerde naai-, quilt- 
en borduur-machine met lange vrije arm, 
ideaal voor creatieve geesten.





Verbeelding
Maak kennis met de Innov-is V7, 
de nieuwe naai-, quilt- en borduur-
machine met lange vrije arm, 
waarmee u altijd professionele 
resultaten bereikt. 

Creëer prachtige borduur-, quilt- en stofferingsprojecten met de nieuwe 
Innov-is V7, die boordevol baanbrekend nieuwe functies zit, zoals direct 
boventransport, lasergeleiding en ultrasone pen voor het eenvoudig 
plaatsen van patronen, en nog veel meer.

Naaien met een lange vrije arm
De extra lange vrije arm (285 mm) geeft u meer ruimte dan ooit. 
De Innov-is V7 biedt veel meer ruimte voor die extra grote quilt-, mode- 
en stofferingsprojecten.

Groot lcd-touchscreen
Het grote, scherpe en heldere lcd-kleurentouchscreen heeft 
gebruiksvriendelijke bedieningselementen om ontwerpen te selecteren, 
borduurpatronen te bewerken en steken in te stellen. Met deze handige 
functies kunt u gemakkelijk projecten creëren, waarbij u een voorbeeld van 
uw ontwerp kunt bekijken op het kleurenscherm, terwijl u bovendien met 
één druk op de knop snel en gemakkelijk letters kunt toevoegen, kunt 
roteren, vergroten, verkleinen en combineren.

Snel naaien en borduren
Dankzij de hoge snelheid van 1.050 steken per minuut brengt de Innov-is V7 
uw naai- en borduurprojecten snel en probleemloos tot een goed einde.

Prachtige nieuwe borduurontwerpen
Creëer thuis tal van unieke en schitterende nieuwe borduur- en naai-
projecten met ontwerpstijlen zoals klassiek Japans, vintage, trendy 
en Zündt™.



De nieuwe exclusieve gemotoriseerde 
boventransportvoet van Brother

U kunt nu veel gemak-
kelijker werken met 
dunne en gelaagde 
stoffen.
De directe dubbele aandrijving van de 
Brother Innov-is V7 is een 
revolutionaire ontwikkeling én nieuw in 
de industrie Met deze geavanceerde 
voet kunt u een enorme reeks stoffen 
(zoals denim of zijde) met het grootste 
gemak doorvoeren. De exclusieve 
gemotoriseerde boventransportvoet 
kan direct vanuit het touchscreen 
worden ingesteld voor uiteenlopende 
stoffen. 

Stel eenvoudig met de plus- en 
mintoetsen de gewenste doorvoer in 
en sla de instellingen in het geheugen 
op om er in de toekomst gemakkelijk 
mee te kunnen werken. Als de 
gemotoriseerde boventransportvoet 
niet nodig is, kan de voet worden 
uitgeschakeld of gemakkelijk worden 
verwijderd.

Lasergeleidelijnmarkering
De Innov-is V7 heeft een innovatieve lasergeleiding die een volmaakt rechte 
lijn op de stof projecteert. Geleid de stof langs de lijn voor recht naaiwerk. 
Ook voor zomen, aan elkaar zetten of gepaspelde naden. 

De gebruiksvriendelijke lasergeleidingspositie kan binnen een bereik van 
14 mm worden aangepast met behulp van het lcd-scherm. (Geef de 
gewenste positie van de geleidingslijn aan met de nieuwe ultrasone pen, en 
de laserlijn wordt precies op de juiste plek weergegeven.)



Automatisch plaatsen 
van patronen
De ultrasone pen werkt met sensors 
in de Innov-is V7 om het plaatsen 
van borduurwerk te vergemakkelij-
ken Raak met de pen de gewenste 
positie en hoek van het borduuront-
werp op de stof aan.

Naaldpositie   
Stel de naaldpositie van rechte 
steken in door op de stof aan te 
wijzen waar u wilt naaien en de 
Innov-is V7 begint op de lijn te 
naaien.

Eenvoudig eindigen
Net zoals u het beginpunt hebt 
ingesteld, kunt u nu het eindpunt 
instellen voor de steken. Raak de 
positie aan waar u wilt stoppen met 
naaien en de machine stopt in het 
aangegeven gebied en hecht de 
steek af. Bovendien kunt u 
beslissen of er al dan niet een 
decoratieve steek moet worden 
uitgevoerd bij het eindpunt. U bent 
er dus altijd zeker van dat de V7 bij 
het eindpunt stopt (afhankelijk van 
het type stof) en dat de steek wordt 
afgemaakt.

Zigzag- of decoratieve 
steken aanpassen
Gebruik de pen om de breedte en 
positie van de steek moeiteloos aan 
te passen door de locatie waar u de 
steek wilt laten beginnen met de 
pen aan te raken en te tikken. 
Markeer ook hoe breed de steek 
moet worden, leun achterover 
en laat de Innov-is V7 de rest doen. 

Steken naaien
De Innov-is V7 heeft honderden 
indrukwekkende quilt-, functionele 
en decoratieve steken, inclusief 
knoopsgaten en monogram-
lettertypen. Als u niet helemaal de 
precieze steek vindt die u zoekt, 
kunt u de hoogte, breedte en 
dichtheid van de meeste 
geïntegreerde steken eenvoudig 
aanpassen met de steek-
bewerkingsfunctie. Vervolgens 
kunt u de gewijzigde steek 
opslaan om deze later weer te 
kunnen gebruiken. Met de Innov-
is V7 kunt u uw creativiteit de vrije 
loop laten en steken combineren 
tot decoratieve projecten, letters 
samenvoegen tot zinnen of zelfs 
naamlabels en gedenkteksten 
voor die speciale projecten voor 
uw dierbaren.

My Custom Stitch™
Welke type steek ook uw 
voorkeur heeft, u hebt de 
vrijheid uw eigen steek te 
ontwerpen, direct op het 
lcd-scherm. U gebruikt hiervoor 
de functie 'My Custom 
Stitch™'.

Foutloos en creatief 
naaien met de nieuwe 
ultrasone pen

Led-naaldaanwijzer 
voor een perfecte 
plaatsing van de naald 
Met de nieuwe borduurvoet met 
ledaanwijzer plaatst u de naald 
moeiteloos precies op de juiste plek. 
De ledaanwijzer laat duidelijk zien 
waar de naald de stof ingaat en met 
de toetsen op het lcd-scherm kunt u 
de positie van de naald gemakkelijk 
aanpassen.



Functies en 
mogelijkheden

28,5 cm extra groot
naaigebied
Creëer nog grotere projecten 
met het fl exibele extra grote 
naaigebied, ideaal voor 
quiltprojecten.

Gemotoriseerde 
boventransportvoet
Directe dubbele doorvoer voor 
dunne of gelaagde stoffen.

Groot borduurgebied 
van 300 x 180 mm
Maak grote borduurpatronen 
zonder ze opnieuw te hoeven 
inspannen.

Zeer heldere 
verlichting
De zeer heldere ledverlichting 
geeft helder, natuurlijk licht 
zodat u altijd alle kleuren en 
steekdetails kunt zien onge-
acht de lichtomstandigheden. 
De lichtsterkte is volledig 
instelbaar zodat u de verlich-
ting optimaal kunt afstemmen 
op u en uw omgeving.

Automatisch elektronisch 
draadinrijgsysteem
Het inrijgen van de draad in de 
naald is zo eenvoudig: één druk 
op de knop is voldoende.

Ultrasone pen
Voor het eenvoudig plaatsen 
van patronen.

Centrale bedienings-
elementen
Naaien wordt gemakkelijker 
met de handige centrale 
bedieningselementen en met 
één vinger bedient u 
machinefuncties dankzij 
elektronische touchpads.



7-punts transporteur
Zeer gelijkmatige doorvoer voor 
superieure steekwaliteit inclusief 
zijdelingse voeding.

Kniehevel
Maak uw handen vrij door de 
persvoet omhoog of omlaag te 
brengen met deze kniehevel. Ideaal 
bij grotere projecten zoals quilts.

Extra groot kleuren-
touchscreen
Raak eenvoudig het grote, 
duidelijke scherm met 
breedhoekbeeld aan om: 
• Borduurontwerpen op het 

scherm te bewerken
• Uw instellingen aan te passen
•  Over te schakelen op een 

van de 13 ingebouwde talen
• Te kijken hoe laat het is
•  Leerprogramma's op het 

scherm en de ingebouwde 
hulpfunctie te raadplegen

Usb-poorten
Sluit een usb-apparaat aan, 
zoals een geheugenstick of een 
kaartlezer/schrijver.

Schuifknop voor 
snelheidsregeling
Stel de snelheid in van langzaam tot 
snel. Hiermee kunt u tijdens het 
naaien ook de steekbreedte wijzigen.

Snel verwisselbare 
spoel
Plaats een volle spoel en u 
kunt meteen aan de slag. 

ICAPS
Het Innov-is V7 Continuous Automatic 
Pressure System (ICAPS) controleert 
voortdurend de stofdikte tijdens het 
naaien en past de persvoetdruk 
automatisch aan voor een superieure 
en gelijkmatige steekkwaliteit wanneer 
u met stoffen van verschillende dikte 
werkt. Dit is vooral handig bij borduren 
uit de vrije hand en zorgt altijd voor 
vloeiend en gelijkmatig stikwerk.



Decoratieve steken
De Innov-is V7 wordt geleverd met een serie grote decoratieve steken 
die ideaal zijn voor decoratie van stoffering, kleding en quiltprojecten: 
precies wat u nodig hebt.

Brede steken
Met de multidirectionele doorvoer kunt u extra brede decoratieve 
steken naaien tot 40 mm breed.

Crazy quilting
Tal van speciaal ontwikkelde, nieuwe, fantastische quiltsteken zijn 
ideaal voor de enthousiaste quilter. Met deze unieke ontwerpen hebt 
u altijd volop keuze, ideaal voor elk project.

Vintageontwerp
Voeg mooie versieringen toe aan uw projecten met deze schitterende 
collectie vintagepatronen.

Heirloom
Kies klassieke heirloom ontwerpen voor speciale projecten, 
van doop- of trouwjurken tot fi jn tafellinnen.

'Ik hou van je'-ontwerp
Maak speciaal genaaide objecten voor uw dierbaren in 15 verschillende 
talen met het 'Ik hou van je'-ontwerp.

Honderden bijzondere nieuwe 
steekontwerpen

De Innov-is V7 zit boordevol nieuwe steekontwerpen waaruit u kunt kiezen. Van grote complexe patronen tot 
eenvoudige monogramlettertypen: de Innov-is V7 helpt u voor elke afzonderlijke toepassing de juiste steek te 
kiezen. Dankzij de hoge snelheid tot 1.050 steken per minuut kunt u al uw projecten snel en soepel verwerken. 



Persoonlijke creaties 
met schitterend 
borduurwerk
De Innov-is V7 zit boordevol 
spectaculaire borduurpatronen 
waarmee u opvallende, unieke 
creaties of gepersonaliseerde 
cadeaus voor vrienden en familie 
kunt maken.



©Zündt Design

Ontwerppatronen op maat...
Vervaardig authentieke en mooie ontwerpen met een minimale inspanning terwijl de 
automatische draadknipfunctie direct de onder- en bovendraad knipt. Hierdoor kunt u 
nog sneller en gemakkelijker werken.

Zündt
Een serie schitterende ontwerpen 
van Zündt.

Klassiek Japans
Creëer authentieke, opvallende 
klassieke Japanse kalligrafi e-
effecten met onze unieke patronen.

Vintage
Reproduceer mooie en complexe 
vintageontwerpen die de tand 
des tijds hebben weerstaan.

Ontwerpen met speciale 
technieken
Gecompliceerde speciale 
technieken zijn eenvoudiger dankzij 
onze unieke speciale ontwerpen.

Trendy
Met onze moderne ontwerp-
patronen beschikt u over actuele 
stofeffecten.

Bloemletters
Verfraai objecten met de nieuwe 
bloemletterpatronen voor een 
handgemaakt uiterlijk.

Copyright Zündt Design 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle door Zündt Design Ltd gemaakte illustraties en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. 
De borduurgegevens die u via zundtdesign.com en Zündt Design Ltd verkrijgt, zijn gelicentieerd uitsluitend voor gebruik door klanten.



Alle belangrijke functies in één oogopslag

531 ingebouwde steken Groot assortiment met 531 steken voor elke naaibehoefte.

Tot 1.050 steken per minuut 
Creëer snel motieven dankzij de hoge naai- en borduursnelheden van tot 
1.050 steken per minuut.

Groot borduurgebied van 300 x 180 mm
Hiermee kunt u nog grotere borduurprojecten uitvoeren. Geeft uw ontwerpen meer 
fl exibiliteit en impact.

Inclusief borduurramen 300 x 180 mm, 100 x 100 mm

Groot lcd-kleuren-touchscreen
Zowel de borduurinformatie als de informatieve handleidingen kunnen snel en gemakkelijk 
worden geraadpleegd via het grote 7-inchscherm met 260.000 kleuren.

Automatisch draadinrijgsysteem
Geleid de draad eenvoudig door het gemarkeerde pad en druk op de knop om de draad 
snel en moeiteloos in te rijgen.

Automatische draadknippers
Snijden de boven- en onderdraad automatisch aan het eind van een taak en bij kleurwisse-
lingen tijdens borduren.

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

227 ingebouwde borduurmotieven
Personaliseer al uw projecten snel en eenvoudig dankzij een ruime keuze uit letterontwer-
pen, raammodellen of een selectie van borduurontwerpen.

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.

+/- 500 steken vooruit/terug
Met het gebruiksvriendelijke touchscreen kunt u het ontwerp kiezen via 500 steken, kleu-
renblokken of groepen van honderd steken.

Rotatie van het ontwerp
Roteer elk ontwerp in stappen van 1 graad. Het bewerken en plaatsen van ontwerpen 
wordt hierdoor heel eenvoudig.

Zeer heldere, neutrale ledverlichting Volledig instelbaar verlichtingssysteem met zeer helder natuurlijk licht.

Lasergeleidelijnmarkering Volg de lasergeleidelijn om in een rechte lijn te naaien.

Transport uitschakelen Transport uitschakelen voor borduren en quilten uit de vrije hand.

Kniehevel Maak uw handen vrij door de persvoet met de kniehevel omhoog te brengen.

Gemotoriseerde boventransportvoet Voert gladde stoffen en projecten met meerdere lagen soepel door.

Ultrasone pen
Gebruik de ultrasone pen om de borduurpositie, de begin- en eindpunten van steken, de 
steekbreedte en de positie van de lasergeleidelijn gemakkelijk in te stellen.

Automatisch draadinrijgsysteem
Gemakkelijk automatisch draadinrijgsysteem: volg de draadgeleider, druk op de knop 
en de draad wordt voor u ingeregen.

Borduurvoet met ledaanwijzer De ledaanwijzer laat bij borduurprojecten duidelijk zien waar de naald de stof ingaat.

Usb-poort Sluit de machine aan op een pc, plaats een usb-geheugenstick of een kaartlezer/schrijver. 

Naai terwijl de borduurunit is geïnstal-
leerd

U kunt naaien terwijl de borduurunit is geïnstalleerd. Hierdoor wordt het extra grote 
naaigebied nog groter.

Schuifknop voor snelheidsregeling
Met een schuifknop kunt u de  snelheid regelen van langzaam tot snel en kan worden 
geprogrammeerd om de steekbreedte te wijzigen tijdens het naaien.

Eco-modus Schakelt de machine automatisch in de slaapstandmodus om energie te besparen.

Functies Voordelen   



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

www.brothersewing.eu

Optionele extra's

PE-Design NEXT- en 
PE-Design Plus-software

Brother’s collectie 
borduurontwerpsoftware biedt 
een ruime keuze voor iedereen, 
van beginner tot gevorderde 
gebruiker.

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

Multifunctioneel voetpedaal

Multifunctioneel voetpedaal met 
hielbediening en zijpedaal. Bedien tot 
drie functie met het voetpedaal.

Kies uit:
• Draadknipfunctie
• Eén steek naaien
• Steek achteruit
• Naald omhoog/omlaag

De afstand tussen de pedalen is 
instelbaar en het zijpedaal kan links of 
rechts worden geplaatst.

Brede tafel 
Vergroot het naaioppervlak 
met deze extra brede 
werktafel. Ideaal voor grote 
quilt- en naaiprojecten.

De tafel heeft een geïntegreerd 
liniaal en een opbergvak voor 
de kniehevel.

Borduurkader  
300 x 100 mm

Borduur prachtige doorlopende 
motieven en randen. Ideaal voor 
uiteenlopende projecten, van mode 
tot meubilering.

Quiltraam van 
150 x 150 mm

Ideaal voor quiltprojecten. 
Maak moeiteloos vierkante 
objecten. Stevig borduurraam 
dat uw stof gespannen houdt 
en dat geschikt is voor zware 
stoffen. 
Ideaal voor beginners en 
experts.

Garenstandaard met 
10 klossen 

Deze garenstandaard met 
10 klossen, die u stevig 
vastklikt op uw machine, heeft 
10 verticale klospennen voor 
de aanvoer van garen of het 
bewaren van spoelen. Zo hebt 
u veelgebruikte kleuren garen 
altijd binnen handbereik.

Klossenstandaard met 
2 pennen

Deze klossenstandaard met 
2 pennen is stevig aan de 
machine bevestigd en biedt 
plaats aan twee grote 
garenklossen voor de aanvoer 
van garen of om met twee 
naalden te naaien.

Uw Brother Specialist:
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