
Délka stehu 0-4 mm

Šířka stehu 0-7 mm

Počet šicích a ozdobných stehů 162

Zpětné šití Ano

Dvojitá nit, dvojitá jehla Ano

Přišívání knoflíků Ano

Zrcadlení stehu Ano

Kombinování různých stehů Ano

Velikost výšivky 100×235 mm, 100×100 mm

Počet přednastavených výšivek 96

Možnost si navrhnout vlastní vzory Ano

Možnost vložit vzory pomocí USB Ano

Vzor přiblížit/otočit/zrcadlit/přemístit Ano

Kombinace písmen a vzorů Ano

Připomenutí barvy vyšívací nitě Ano

Úprava barvy pozadí a vzoru Ano

Vlastní úprava výšivky Ano

Rychlý posun vpřed/vzad Ano

Automatický navlékač nitě Ano

Automatický odstřih nitě Ano

Automatický navíječ cívky Ano

Horní nebo spodní poloha jehly Ano

Nastavení rychlosti na stroji Ano

Regulace rychlosti pedálem Ano

Dotykový displej Ano

Detekce velikosti návinu cívky Ano

Automatická náhrada stehu Ano

Detekce poškození nitě Ano

Rozměr displeje 7" LCD

Kapacita úložiště 700 vzorů

Světlo Led

Rozsah napájení 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ

Čistá hmotnost 8,5 kg

Hmotnost včetně obalu 12 kg 

Rozměry stroje (š x v x h) 550 × 290 × 280 mm

Vyšívací formát DST550 mm
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Carmen je plnohodnotný šicí, 
vyšívací a quiltovací stroj - vše v jednom.

Jednoduchým nasazením vyšívací jednotky změníte šicí stroj
na vyšívací s plochou výšivky až 100 × 235 mm. 162 šicích a ozdob-

ných vzorů, 96 přednastavených výšivek, několik druhů abecedy,
automatické knoflíkové dírky různých typů, možnost nahrání vlastní výšivky 

a rychlost šití až 650 stehů za minutu zaručí maximální komfort při šití i vyšívání.

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
ŠICÍCH STROJŮ A AUTOMATŮ

Oživte oděvy
vlastní výšivkou!

Další rozměr
ži dě

vašeho šití

GARUDAN CARMEN GES-1162

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 CARMEN GES-1162

Charakteristika
► Rychlost šití a vyšívání 80 – 650 stehů za minutu si mů-

žete upravit dle vašeho přání.

► 162 šicích a dekoračních stehů, 96 designových před-
nastavených výšivek, několik druhů abecedy, čísla nebo
ozdobné lemování, to vše můžete využít pro vaše kreativní
šicí tvoření.

► Stehy, vzory i písmena můžete navzájem kombinovat 
a ukládat do paměti, abyste je mohli později znovu použít.

► Veškeré šicí funkce jsou samozřejmostí – několik auto-
matických knoflíkových dírek, přišívání knoflíků, šití dvo-
jitou jehlou, zpětné šití nebo zrcadlení stehů současně
s overlockovými i pružnými stehy zajistí vaši plnou spo-
kojenost při běžném šití.

► Automatický navlékač nitě vám usnadní navlékání nitě
do jehly, automatický odstřih nitě zase zrychlí vaši práci.

► Detekce velikosti návinu cívky nebo poškození nitě oce-
níte zejména při precizní práci s výšivkou.

► Můžete si nastavit barevnost, velikost i různé modifikace
nastavených výšivek, včetně zkosení, roztažení, zrcad-
lení, otočení nebo umístění ve vyšívacím rámečku, abyste
co nejvíce přizpůsobili výšivku vašim požadavkům.

► Možnost nahrání vlastní výšivky ve formátu DST přes USB
port, přičemž kapacita úložiště je 700 vzorů.

► Integrované LED osvětlení ke komfortnímu šití, abyste
viděli i na ty nejmenší detaily.
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Kombinovaný šicí a vyšívací stroj  GARUDAN CARMEN GES-1162

02
Díky volnému ramenu můžete šít i úzké 
kousky. Délka volného ramena je 160 mm. 
Prostor od jehly ke stroji měří 140 mm.

03
Spuštění šití, polohu jehly, odstřižení nitě 
nebo zpětný chod si jednoduše zvolíte 
stiskem tlačítka. Další možnosti nastavíte
přímo na displeji stroje.

01
Rotační chapač zabezpečí rychlý a tichý chod stroje. Díky průhlednému krytu 
spodní cívky ihned vidíte, kolik vám zbývá nitě. Vyšívací patka zabezpečí kvalitní 
vyšívání a integrovaný navlékač nitě zase pohodlné navlečení nitě do jehly.

04
Můžete použít vyšívací rámečky ve dvou 
rozměrech 100 × 235 mm a 100 × 100 mm.

05
Látku zpevníte podkladovým materiálem, 
upevníte do rámečku a spustíte vyšívání. 
Používejte pouze vhodné vyšívací nitě. 

06
Stroj jednoduše přestavíte z šicího na vyšívací odejmutím přídavného stolu a nasunutím vyšívacího modulu. 
Prostorný přídavný stůl má rozměr 330 × 260 mm a vyšívací modul 340 × 220 mm.
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