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Průmyslová 2453/7, 680 01 Boskovice, Czech republic
tel.: +420 516 454 774, +420 602 560 868
e-mail: obchod@garudan.cz  ► www.garudan.cz

► Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.

GARUDAN BASIC+ GHM-1024

Charakteristika
► zvýšený výkon 80 W, prošije i těžší materiály

► 24 vzorů včetně dekorativních plus 4-kroková knoflíková
dírka, splní požadavky i zkušené švadleny

► pevné celokovové jádro pro dlouhou životnost stroje

► možnost vypnutí podávání pro snadné vyšívání či látání

► kyvný kovový CB chapač pro kvalitní a rychlé šití

► volné rameno pro pohodlné šití úzkých kousků 
(rukávů, nohavic)

► šířka stehu 5 mm dá vyniknout klikatým stehům

► rychloupínací systém pro uchycení patek (snap-on)

► možnost šití dvojjehlou

► integrovaný ořezávač nitě po straně – nemusíte hledat nůžky

► vysoký zdvih patky ve dvou polohách pro pohodlné šití více
vrstev látky

► jednoduché mechanické ovládání

► LED osvětlení – abyste na práci dobře viděli

Typ stroje mechanický

Počet vzorů 24

Overlockový steh ano

Abeceda ne

Paměť ne

Typ chapače kyvný CB

Volné rameno ano

Knoflíková dírka 4 kroková

Počet knoflíkových dírek 1

Šití dvojjehlou ano

Plynulá regulace šířky stehu ano

Max. šířka stehu 5,0 mm

Nastavení pozice jehly u rovného stehu ano

Regulace přítlaku patky ne

Snap-on – rychloupínací patky ano

Automatický navlékač nitě ne

Možnost vypnutí podavače ano

Tlačítko přímé volby stehu ne

Kráčející patka ne

Displej ne

Tlačítko START/STOP ne

Polohování jehly nahoře/dole ne

Automatické zapošití ne

Regulace max. rychlosti šití na stroji ne

Automatický odstřih nití ne

Integrovaný boční ořezávač nitě ano

Ovládání pedál

Kolenní páka ne

Přídavný stolek ne

Počet patek v ceně stroje 2

Kryt stroje měkký

Typ jehel 130/705 H

Rychlost šití 750 stehů/min.

Motor 80 W

Hlučnost 75 dB

Osvětlení LED

Velikost šicí plochy 245 × 150 mm

Délka ramena k jehle 170 mm

Rozměry (š × v × d) 370 × 280 × 150 mm

Váha 7,5 kg

170 mm

370 mm
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