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► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.

GARUDAN INSPIRO GHE-1200

Charakteristika
► pevné celokovové jádro zaručí výdrž a dlouhou životnost 

► výkonný motor prošije i těžké látky

► úzké kusy šijete na volném ramenu

► bílé LED osvětlení pracovní plochy vydrží až 20 000 hodin

► možnost ovládání  pouze tlačítky bez nutnosti zapojení pedálu

► tichý rotační chapač pod průhlednou krytkou máte vždy pod
kontrolou

► rychloupínací systém umožňuje výměnu patky v řádu sekund

► tlačítko Start / Stop s barevným rozlišením a blokací proti šití
bez spuštěné patky

► automatická funkce jehly v horní poloze na konci šití

► boční ořez nitě vždy po ruce

► automatický navlékač nitě pro rychlé navlékání bez potřeby
brýlí

► páka vypnutí podavače umožňuje quiltování a vyšívání

► patka má dvě polohy zdvihu, aby se pod ni látka dobře vklá-
dala i ve více vrstvách

► regulace rychlosti šití posuvným ovladačem na těle stroje

► nastavení šířky stehu až do 7 mm

► tlačítko zapošití na místě, aby se švy nepáraly

► díky paměti a funkci zrcadlového otočení vytvoříte personali-
zované dekorace

► 8 programů automatických knoflíkových dírek pro profesio-
nálně vypadající zapínání na halenky, polštáře i kabáty

► celkem 200 vzorů – užitkové, overlockové, patchworkové, 
dekorativní + abeceda

► můžete si k němu přikoupit velký přídavný stůl, na kterém se
bude šít i quiltovat mnohem pohodlněji
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Typ stroje elektronický

Počet vzorů 200

Overlockový steh ano

Abeceda ano

Paměť ano

Typ chapače rotační

Volné rameno ano

Knoflíková dírka automatická

Počet knoflíkových dírek 8

Šití dvojjehlou ano

Plynulá regulace šířky stehu ano

Max. šířka stehu 7,0 mm

Nastavení pozice jehly u rovného stehu ano

Regulace přítlaku patky manuální

Snap-on – rychloupínací patky ano

Automatický navlékač nitě ano

Možnost vypnutí podavače ano

Tlačítko přímé volby stehu ano

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 na objednání

Počet patek v ceně stroje 7

Kryt stroje měkký

Typ jehel 130/705 H

Rychlost šití 750 stehů/min.

Motor 70 W

Hlučnost 65-75 dB

Osvětlení LED

Velikost šicí plochy 285 × 165 mm

Délka ramena k jehle 190 mm

Rozměry (š × v × d) 410 × 290 × 200 mm

Váha 7 kg

GARUDAN INSPIRO GHE-1200

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ

Perfektní
šicí stroj

Pořádně vybavený šicí stroj INSPIRO se chlubí 
200 vzory šíře 7 mm, manuální regulací přítlaku 

patky a velkým rámem. Rameno od jehly nabízí 
prostor v délce 19 cm. Přiobjednejte si k němu 

i velký přídavný stůl a šijte velké kusy v pohodlí. 
Perfektní pro šití, quiltování a patchwork.

Perfektní
výsledky
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Celkem 200 vzorů poslouží na šití, zdobení i quiltování. 
Vzory a abecedu pohodlně uložíte do paměti a šití opakujete,
kolikrát potřebujete.
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Přehledný displej vás upozorní na výběr patky a také, jestli je
spuštěná, nebo ne. Tlačítka rychlé volby jsou vždy po ruce pro
rychlé použití. Do paměti vložíte až 60 vzorů, také s možností
zrcadlového otočení.
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Posuvným regulátorem si nastavíte nejvhodnější rychlost šití.
Spolu s tlačítkem Start/Stop tak můžete šít i bez pedálu. 
Sami si zvolíte, co je pro vás pohodlnější.
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S integrovaným navlékačem nitě do jehly a rotačním chapačem
je navlékání hračka. Celý postup je přehledně zobrazen přímo
na tělě stroje.

Páka vypnutí podavače umožňuje pohodlně quiltovat a volně 
vyšívat. Nastavíte si, jestli má jehla po zastavení zůstat v látce 
a nebo nahoře.

Tichý rotační chapač se snadno obsluhuje a pod průhlednou
krytkou vždy vidíte, kolik spodní nitě vám ještě zbývá.
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Díky manuální regulaci přítlaku patky a jejímu dvoupolo-
hovému zdvihu si poradíte s tenkými klouzavými 
látkami, jako i objemnými vrstvami těžkých materiálů.

02
Robustní konstrukci a velký prostor od ramene oceníte
při šití rozměrných kusů a quiltování. Na objednávku 
také dodáváme velký přídavný stůl*, se kterým získáte
šicí plochu o velikosti 380 × 300 mm. Nechybí ani dlouhé
volné rameno o rozměrech 90 × 200 mm.
* Přídavný stolek není součástí standardního balení, můžete si ho přiobjednat.
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