GARUDAN CREATIVO GHE-1500

GARUDAN CREATIVO GHE-1500
Charakteristika

Typ stroje

elektronický

Počet vzorů

500

► pevné celokovové jádro zaručí výdrž a dlouhou životnost

Overlockový steh

ano

► nadstandardně velká pracovní plocha a dlouhé rameno umožní
šít velkorozměrné kusy v pohodlí

Abeceda

ano

Paměť

ano

► výkonný motor prošije i těžké látky

Typ chapače

rotační

► úzké kusy sešijete na volném ramenu

Volné rameno

ano

► má zabudované výkonné dvoubodové bílé LED osvětlení pracovní
plochy

Knoﬂíková dírka

automatická

Počet knoﬂíkových dírek

12

Šití dvojjehlou

ano

Plynulá regulace šířky stehu

ano

Max. šířka stehu

9,0 mm

Nastavení pozice jehly

ano

Regulace přítlaku patky

manuální

Snap-on – rychloupínací patky

ano

Automatický navlékač nitě

ano

Možnost vypnutí podavače

ano

► automatická funkce jehly nahoře nebo dole při zastavení

Tlačítko přímé volné volby stehu

ano

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

Kráčející patka

ano

Displej

ano

► regulace rychlosti šití posuvným ovladačem na těle stroje

Tlačítko START/STOP

ano

► paměť pro nastavení řetězce vzorů a opakování

Polohování jehly nahoře/dole

ano

► plynulé nastavení šířky stehu až do 9 mm

Automatické zapošití

ano

Regulace max. rychlosti šití

ano

Automatický odstřih nití

ano

Integrovaný boční ořezávač nitě

ano

► celkem 500 vzorů – užitkové, overlockové, patchworkové, dekorativní + 3 typy abecedy

Ovládání

LCD+ tlačítka/pedál

Kolenní páka

ano

► 12 patek v příslušenství včetně kráčející patky pro horní podávání

Přídavný stolek

na objednání

Počet patek v ceně stroje

12

Kryt stroje

měkký

Typ jehel

130/705 H

Rychlost šití

950 stehů/min.

Hlučnost

68-75 dB

Výkon

80 W

Osvětlení

LED

Šicí plocha

465 × 235 mm

Rozměry (š × v × d)

610 × 305 × 230 mm

Délka ramena k jehle

305 mm

Váha

12 kg

► umožňuje ovládání bez pedálu pouze tlačítky a LCD
► profesionální funkce automatického odstřihu nití pod stehovou
deskou urychluje šití a šetří spotřebu nití
► kolenní páku pro zdvih patky oceníte při quiltování, vyšívání i šití
► tichý rotační chapač pod průhlednou krytkou máte vždy pod kontrolou
► rychloupínací systém umožňuje výměnu patky v řádu sekund
► tlačítko Start / Stop s barevným rozlišením blokuje šití bez spuštěné patky

► tlačítko zapošití na místě, aby se švy nepáraly

305 mm

610 mm

305 mm

► s 12 programy automatického šití knoﬂíkových dírek vytvoříte
profesionálně vypadající zapínání na halenky, polštáře i kabáty

Dokonalý
šicí stroj
Jako vy

Šicí a quiltovací stroj nejvyšší třídy má
nadstandardně velkou šicí plochu. S funkcí
automatického odstřihu nitě, kolenní pákou
a dotykovým displejem je limuzínou mezi šicími stroji.

► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.
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TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ
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Nejprostornější domácí šicí stroj na českém trhu, vzdálenost od jehly 30,5 cm.
Volné rameno je široké 9 cm a 25 cm
dlouhé, takže si poradíte i s obzvláště
úzkými díly.
Na objednávku lze dodat akrylátový
rozšiřující stůl. Quiltujte bez překážek
a v pohodlí.

Automatický spodní odstřih nitě jako
u profesionálních průmyslových modelů
urychluje práci a šetří spotřebu nití.
K dispozici máte také klasický ruční
ořez nití.
Díky automatickému navlékači nitě
a rotačnímu chapači s rychlým usazením
pod průhlednou krytkou je manipulace
s navlékáním nití snadná a rychlá.
Postup navlékání je přehledně zobrazen
přímo na těle stroje.

Díky přídavné kolenní páce zdvihu patky
máte volné ruce pro jiné úkony. Oceníte ji
zvláště při patchworku, quiltování a šití
aplikací.
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Ovládání je intuitivní a velice přehledné.
Dotykový displej vás upozorní na výběr
patky, její polohu nebo na chybějící kroky,
abyste neudělali ani jeden špatný steh.
Funkce šití dvojjehlou automaticky
předvolí dostupné stehy a zablokuje
použití těch, které nejsou vhodné.
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Výběr 500 vzorů s pamětí nabídne stehy klasické,
overlockové a dekorativní v šířce až 9 mm.
3 druhy abecedy, 12 typů automatických knoﬂíkových
dírek a 3 velikosti kulatých dírek uspokojí potřeby i vašich
nejnáročnějších projektů. V příslušenství navíc dostanete 12 patek
včetně kráčející, která si poradí s podáváním klouzavých materiálů
nebo několika vrstev různých materiálů.

