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Comunicat de presă "Texprocess 2017" 
 

 

Automatizare, robotică, conexiuni on-line, personalizare - Soluții inovatoare pentru tendințele pieței 

 

In timpul expozitiilor Texprocess anterioare, am expus modelul revolutionar de masina de cusut 

industriala Nexio S-7300. De la lansare, Nexio a devenit noul standard în industrie. Foarte multe 

masini din acest model au fost instalate în întreaga lume, satisfacand si chiar depasind nevoile și 

așteptările clienților. O nouă versiune de software, cu multe funcții utile cum sunt cusăturile decorative 

și alte tipuri de cusături programabile, va fi expus in cadrul  Texprocess 2017. 

 

De asemenea va fi prezentata  o nouă generație de automate programabile, numita BAS-H Nexio 

Series, cu un panou tactil și programator integrat, cu setarea tensiunii digitale ca standard pentru o 

personalizare mai ușoara. 

 
Cu ajutorul BAS-H Nexio, vom demonstra primul sistem video industrial de coasere controlat prin 

camera, denumit Vision Sewing System. Acest sistem cu camera video oferă utilizatorului 

posibilitatea de a crea instantaneu programe de coasere care urmaresc conturul emblemelor și 

aplicatiilor. 
 
Alte automate de coasere vor fi expuse pentru a ilustra modul în care acestea pot fi utilizate în anumite 

industrii, cum ar fi industria automotive, incluzând o unitate de coasere cu 2 ace utilizată în 

operațiunile de realizare a airbagurilor. 
 
Cu BAS Nexio vom prezenta un sistem robotic cu încărcare automată de material, care genereaza  

o productivitate foarte mare, in vederea maximizarii profitul. 

Vom prezenta, de asemenea sisteme de coasere tip robot personalizate: 
 pentru inchiderea benzii elastice la lenjeria pentru barbati   

 pentru atasarea agatatoarelor pentru imbracamintea de dama  

 si multe alte aplicatii 

 
Generatia Nexio de masini de cusut cu un ac si automate de coasere permit un sistem revolutionar 

de comunicare automata intre masini si reteaua de internet fara conexiune fizica (wireless): 

transfer de informatii online aplicabil pentru industria confectiilor intr-un mod facil realizat de Brother 

 
Pentru a testa aceste inovatii, va invitam sa vizitati standul nostru Brother în Sala 5.0 Standul B70 la 

Texprocess 2017, cel mai important târg internațional pentru prelucrarea produselor textile și materiale 

flexibile. Targul va fi între 9-12 mai 2017, la Messe Frankfurt. 

 

La Texprocess 2017 prezentam sub motto-ul " Automatizare, robotică, conexiuni on-line, 

personalizare - Soluții inovatoare pentru tendințele pieței". 
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Vă vom prezenta cele mai noi  inovatii  aduse de noi in materie de mașini de cusut industriale și 

imprimare digitala a confectiilor. Alături de partenerii noștri cu înaltă specializare, oferim un nivel 

fantastic de expertiză a produsului pentru toate diferitele tipuri de aplicații și soluții:  
 

 Brother Internationale Industriemaschinen GmbH 

 Pegasus Europa GmbH 

 SiPItaly  

 
 
 
Brother este o companie japoneza a cărei profil cuprinde o diversitate de aplicatii electronice, 

industriale si pentru uz casnic și este unul dintre liderii mondiali în producția de Masini Industriale de 

Cusut, Imprimante și Masini cu functii multiple. Pentru vânzări și promovare, Brother are filiale 

peste tot în lume. Traditia de fabricatie a masinii de cusut industriala cuprinde peste 100 de ani de 

experiență și reprezintă un procent considerabil din cifra de afaceri Brother. Centrala Brother pentru 

produse industriale, cum ar fi mașinile de cusut și imprimantele pentru confectii în Europa, Africa și 

Orientul Mijlociu este situata în Emmerich, Germania, si cuprinde specialiști de servicii și vânzări, 

precum și facilitati de logistica si  depozitare.  
 
Mediu inconjurator!!! 
In conformitate cu filozofia de grup BROTHER vom continua să dezvoltam și să îmbunatatim 

performanțele noastre pentru protectia  mediului - în interesul și bunăstarea publicului larg. Prin 

urmare, vom continua să indeplinim cerintele directivelor RoHS II, REACH, a oricarei directive UE, 

ISO 14001 și a propriului concept 5R Brother (Reutilizare, Reformare, Reciclare, Refuzare, 

Reducere)  pentru a oferi standarde ridicate de calitate.  
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