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► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.

GARUDAN SMART GHE-1099

Charakteristika
► pevné celokovové jádro zaručí výdrž a dlouhou životnost

► výkonný motor prošije i těžší materiály

► úzké kusy pohodlně ušijete na volném rameni

► bílé LED osvětlení pracovní plochy je jasné a vydrží až 20 000
hodin

► umožňuje ovládání pouze tlačítky bez nutnosti připojení 
pedálu

► tichý rotační chapač pod průhlednou krytkou máte vždy pod
kontrolou

► rychloupínací systém umožňuje výměnu patky v řádu sekund

► tlačítko Start / Stop hned nad jehlou

► automatická funkce polohy jehly po zastavení nahoře nebo
dole

► boční ořez nitě vždy po ruce

► automatický navlékač nitě pro rychlé navlékání bez potřeby
brýlí

► patka má dva stupně zdvihu, aby se pod ni látka dobře vkládala
i ve více vrstvách

► nastavení rychlosti šití posuvným ovladačem – nižší rychlost
se hodí při výuce šití nebo na zvlášť složitých místech 

► nastavení šířky stehu až do 7 mm

► tlačítko zapošití na místě 

► 8 programů automatických knoflíkových dírek 

► celkem 99 vzorů – užitkové, overlockové, dekorativní + abe-
ceda

► přídavný stůl v základní výbavě poskytne luxusně prostor-
nou pracovní plochu
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Typ stroje elektronický

Počet vzorů 99

Overlockový steh ano

Abeceda ano

Paměť ne

Typ chapače rotační

Volné rameno ano

Knoflíková dírka automatická

Počet knoflíkových dírek 8

Šití dvojjehlou ano

Plynulé nastavení šířky stehu ano

Max. šířka stehu 7,0 mm

Nastavení pozice jehly ano

Regulace přítlaku patky automatická

Snap-on – rychloupínací patky ano

Automatický navlékač nitě ano

Možnost vypnutí podavače ne

Tlačítko přímé volby stehu ne

Kráčející patka ne

Displej ano

Tlačítko START/STOP ano

Polohování jehly nahoře/dole ano

Automatické zapošití ano

Regulace max. rychlosti šití na stroji ano

Automatický odstřih nití ne

Integrovaný boční ořezávač nitě ano

Ovládání pedál/tlačítka

Kolenní páka ne

Přídavný stolek ano

Počet patek v ceně stroje 5

Kryt stroje měkký

Typ jehel 130/705 H

Rychlost šití 650 stehů/min

Výkon 70 W

Hlučnost 65-75 dB

Osvětlení LED

Velikost šicí plochy se stolkem 410 × 230 mm

Rozměry stroje (š × v × d) 355 × 260 × 185 mm

Délka ramena k jehle 160 mm

Váha 5,5 kg

GARUDAN SMART GHE-1099

Spolehlivý
partner
pro vaše

šití

Všestranný šicí stroj SMART se pyšní
výběrem 99 vzorů, velkou pracovní plochou

díky přídavnému stolku a komfortním
ovládáním s možností použití bez pedálu.

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ
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01
Na šití malých kusů využijete úzké volné 
rameno o rozměrech 135 × 85 mm. Na šití 
rozměrnějších kusů použijete přídavný stolek,
který je dodáván jako součást základní výbavy.
Získáte tak plochu o velikosti 230 × 410 mm.

02
Automatický navlékač nitě šetří čas i vaše oči.
Navlékání je rychlé a snadné. 

03
Rotační chapač pod průhledným krytem se snadno 
obsluhuje a vždy máte na očích, kolik zbývá spodní nitě.

04
Posuvným regulátorem si nastavíte nejvhodnější 
rychlost šití. Spolu s tlačítkem Start/Stop můžete šít 
i bez pedálu, podle toho, co je pro vás pohodlnější.

05
S 99 vzory včetně 8 knoflíkových dírek a abecedy 
se můžete pustit do jakéhokoliv projektu.
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