Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 115 Series
Jednojehlové rychloběžné stroje
se spodním ponorným podáváním.
Single needle high-speed industrial
sewing machines with lower drop
feed.
é‰ÌÓË„ÓÎ¸Ì˚Â ÔÎÓÒÍËÂ ·˚ÒÚÓıÓ‰Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚
Ò ÌËÊÌÓÈ ÔÓ„ÛÊ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰‡˜ÓÈ.

Mikrozpátkování
Micro-backtacking
åËÍÓÂ‚ÂÁ

Odstřih
Thread trimming
é·ÂÁÍ‡

Odhazovač niti
Wiper
Ç‡ÈÔÂ

Aut. zdvih patky
Automatic presser foot lifting
Ä‚Ú. ÔÓ‰˙ﬁÏ Î‡ÔÍË

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 115 - 103 LM
GF - 115 - 107 LM
Tato řada je charakteristická délkou stehu
do 4 mm a maximální rychlostí šití
5500 ot./min. Stroj je určen pro použití
při šití prádla i konfekce.
Series with 4 mm stitch length and
maximum sewing speed 5500 spm.
Machines are designed for sewing garments
and clothes.
ì ˝ÚÓÈ ÒÂËÂ Ï‡¯ËÌ ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó
4 ÏÏ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ
5500 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. å‡¯ËÌ‡
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ·ÂÎ¸ﬂ
Ë ‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚.

Pro šití silnějších materiálů lze použít 3-řádkovou stehovou desku
s podavačem, který má hrubší zoubky.
For sewing heavy materials, 3-line feed dog and needle plate can
be used.
ÑÎﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ÚÓÎÒÚ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÔÓÚÂ·ËÚ¸
3-ﬂ‰ÌÛ˛ Ë„ÓÎ¸ÌÛ˛ ÔÎ‡ÒÚËÌÛ Ë „Â·ﬁÌÍÛ Û ÍÓÚÓÓÈ „Û·˚Â
ÁÛ·˚.

Standardně je stroj dodáván se
4-řádkovou stehovou deskou a podavačem
pro šití středně silných materiálů.

Pro šití prádla nebo materiálů, které jsou choulostivé na poškození
podavačem nebo patkou je možno dodat provedení s pogumovaným podavačem a teflonovou patkou.

In standard version machines are supplied
with 4-line needle plate and feed dog for
sewing medium materials.

For sewing materials that are easily damaged by the feed dog or
presser foot, machines can be supplied with feed dog with rubber
top finish and teflon presser foot.

ì Ï‡¯ËÌ˚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 4-ﬂ‰Ì‡ﬂ
Ë„ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ë „Â·ﬁÌÍ‡ ‰Îﬂ
¯ËÚ¸ﬂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÂ‰ÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚.

ÑÎﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ·ÂÎ¸ﬂ ËÎË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ „Â·ﬁÌÍÓÈ ËÎË Î‡ÔÍÓÈ, ÔÓÎÁÛÂÚÒﬂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ
Ï‡¯ËÌ˚ Ò ÂÁËÌÓ‚ÓÈ „Â·ﬁÌÍÓÈ Ë ÚÂÙÎÓÌÌÓ‚ÓÈ Î‡ÔÍÓÈ.

Specifikace / Specifications / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ

MODEL

GF - 115 - 103 LM
GF - 115 - 107 LM

Feed
type

Presser foot
type

•
•

•
•

Back
tacking

•

Autom. Thread
presser trimming
foot
lifting

•

•

Wiper

•
•

Hook
type

•
•

Stitch
length
(mm)

4
4

Needle
system

134R
(65-110)
134R
(65-110)

Presser
Max.
foot stroke sewing
(by hand/ speed
by knee) (spm)

5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)

5500
5500

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 115 - 143 H (HR)
GF - 115 - 147 H (HR)
Tato řada je charakteristická délkou stehu
do 7 mm a maximální rychlostí šití
4000 ot./min. Stroj je určen pro použití
při výrobě konfekce, bytového textilu,
galanterie i obuvi.
Series with 7 mm stitch length and
maximum sewing speed 4000 spm.
The machine is intended for sewing
garments, furnishings and shoes.
ì ˝ÚÓÈ ÒÂËÂ Ï‡¯ËÌ ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó
7 ÏÏ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ
4000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ.
å‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ¯ËÚ¸ﬂ
‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚, ·˚ÚÓ‚Ó„Ó ÚÂÍÒÚËÎ‡,
„‡Î‡ÌÚÂÂÈÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë Ó·Û‚Ë.

Stroje se standardně dodávají s třířádkovým hrubším podavačem
a stehovou deskou se zvětšeným jehelním otvorem ∅ 3 mm.
Machines are supplied with 3-line feed dog and needle plate with
enlarged needle hole ∅ 3 mm.
å‡¯ËÌ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ò 3-ﬂ‰ÌÓÈ „Û·ÓÈ
„Â·ﬁÌÍÓÈ Ë Ë„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌÓÈ Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ
‰Îﬂ Ë„ÎÛ ∅ 3 ÏÏ.

Pro šití kůží a technických materiálů je
určeno vybavení s kolečkovou patkou
o průměru 22 mm nebo 28 mm.

Na přání lze dodat stehovou desku s jehelním otvorem
∅ 2 mm a čtyřřádkový podavač.

Machines equipped with 22 mm or 28 mm
presser foot are designed for sewing
leather and technical material products.

Optional available needle plate with ∅ 2 mm needle hole
and 4-line feed dog.
èÓ Á‡Í‡ÁÛ Ë„ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ò Ë„ÓÎ¸Ì˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ
∅ 2 ÏÏ Ë 4-ﬂ‰Ì‡ﬂ „Â·ﬁÌÍ‡.

ÑÎﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ÍÓÊË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Ò ÓÎËÍÓ‚ÓÈ Î‡ÔÍÓÈ
‰Ë‡ÏÂÚ‡ 22 ÏÏ ËÎË 28 ÏÏ.

Specifikace / Specifications / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ

MODEL

GF - 115 - 143 H
GF - 115 - 143 HR
GF - 115 - 147 H
GF - 115 - 147 HR

Feed
type

Presser foot
type

•
•
•
•

•

Back
tacking

Autom. Thread
presser trimming
foot
lifting

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Wiper

•
•
•
•

Hook
type

•
•
•
•

Stitch
length
(mm)

7
7
7
7

Needle
system

134R
(110-200)
134R
(110-200)
134R
(110-200)
134R
(110-200)

Presser
Max.
foot stroke sewing
(by hand/ speed
by knee) (spm)

5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)

4500
4000
4500
4000

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 115 - 443 H (HR)
GF - 115 - 447 H (HR)
Tato řada je charakteristická délkou stehu do
7 mm, velkoprůměrovými chapačem a maximální
rychlostí šití 3500 ot./min. Stroj je určen pro
použití při šití bytového textilu, galanterie apod.
Pro šití kůží a technických materiálů je určeno
provedení HR, které je vybaveno kolečkovou
patkou o průměru 22 mm nebo 28 mm.
Series with 7 mm stitch length, large capacity
hook and maximum sewing speed 3500 spm.
Machines are designed for sewing furnishings.
Models HR, equipped with 22 mm or 28 mm
presser foot are designed for sewing leather and
technical material products
ì ˝ÚÓÈ ÒÂËÂ Ï‡¯ËÌ ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 7 ÏÏ,
˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ 3500 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ.
å‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ¯ËÚ¸ﬂ
·˚ÚÓ‚Ó„Ó ÚÂÍÒÚËÎ‡ Ë „‡Î‡ÌÚÂÂÈÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
ÑÎﬂ Ò¯Ë‚‡ÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÍÓÊË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ
Ï‡¯ËÌ˚ HR, Û ÍÓÚÓÓÈ ÓÎËÍÓ‚‡ﬂ Î‡ÔÍ‡
‰Ë‡ÏÂÚ‡ 22 ÏÏ ËÎË 28 ÏÏ.

Velkoprůměrový chapač.
Large capacity hook.
óÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡.

Stroje se standardně dodávají s třířádkovým
hrubším podavačem a stehovou deskou
se zvětšeným jehelním otvorem ∅ 3 mm.
Machines are supplied with 3-line feed dog
and needle plate with enlarged needle
hole ∅ 3 mm.
å‡¯ËÌ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ
Ò 3-ﬂ‰ÌÓÈ „Û·ÓÈ „Â·ﬁÌÍÓÈ Ë Ë„ÓÎ¸ÌÓÈ
ÔÎ‡ÒÚËÌÓÈ Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ
‰Îﬂ Ë„ÎÛ ∅ 3 ÏÏ.
Pro šití kůží a technických materiálů je určeno
vybavení s kolečkovou patkou o průměru 22 mm
nebo 28 mm.

Na přání lze dodat stehovou desku s jehelním
otvorem ∅ 2 mm a čtyřřádkový podavač.

Machines equipped with 22 mm or 28 mm
presser foot are designed for sewing leather and
technical material products.

Optional available needle plate with ∅ 2 mm
needle hole and 4-line feed dog.
èÓ Á‡Í‡ÁÛ Ë„ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ò Ë„ÓÎ¸Ì˚Ï
ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ ∅ 2 ÏÏ Ë 4-ﬂ‰Ì‡ﬂ „Â·ﬁÌÍ‡.

ÑÎﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ÍÓÊË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Ò ÓÎËÍÓ‚ÓÈ
Î‡ÔÍÓÈ ‰Ë‡ÏÂÚ‡ 22 ÏÏ ËÎË 28 ÏÏ.

Specifikace / Specifications / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ

MODEL

GF - 115 - 443 H
GF - 115 - 443 HR
GF - 115 - 447 H
GF - 115 - 447 HR

Feed
type

Presser foot
type

•
•
•
•

•

Back
tacking

Autom. Thread
presser trimming
foot
lifting

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Wiper

•
•
•
•

Hook
type

•
•
•
•

Stitch
length
(mm)

7
7
7
7

Needle
system

134R
(110-200)
134R
(110-200)
134R
(110-200)
134R
(110-200)

Presser
Max.
foot stroke sewing
(by hand/ speed
by knee) (spm)

5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)
5.5/14
(mm)

3500
3500
3500
3500

Charakteristika:

Technical features:

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:

Úspěšným spojením marketingu, vývoje
a konstrukce vznikla inovovaná řada rychloběžných strojů s dlouhou životností. Tato řada
obsahuje 8 vysoce unifikovaných podtříd a je
vyjímečná svojí širokou škálou použitelnosti při
výrobě prádla, svrchního ošacení a kožených
výrobků. Řada je charakteristická:

By successful conjuction of marketing,
development and construction the innovated
series of long life high-speed machines came
out. The series consists of 8 highly unified
subclasses, and is exceptional due to its wide
range of use in production of underwaer, clothes
and leather products and is characteristic by:

ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚËﬂ ‚ÓÁÌÓÍÎ‡ ÌÓ‚‡ﬂ ÒÂËﬂ
‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ˚ı Ï‡¯ËÌ Ò Û‰ÎËÌÂÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ÒÎÛÊ·˚. Ç ˝ÚÓÈ ÒÂËË ‚ÓÒÂÏ¸
ÔÓ‰ÍÎ‡ÒÓ‚ Ï‡¯ËÌ, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú ¯ËÓÍÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ·ÂÎ¸ﬂ, ‚ÂıÌÓÈ
Ó‰ÂÊ‰˚ Ë ÍÓÊÂ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

•nízkou hladinou hluku
•nízkými vibracemi
•dlouhou životností
•širokou škálou dostupných
přídavných aparátů
•unifikací dílců
•nízkou hmotností
•vysokou kvalitou
•spolehlivostí

•low noise level
•low vibrations
•long life
•wide range of attachments
•parts unification
•low weight
•high quality
•reliability

•ÌËÁÍËÈ ¯ËÏ
•ÌËÁÍËÂ ‚Ë·‡ˆËÂ
•Û‰ÎËÌÌÂÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚
•¯ËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ
•ÛÌËÙËÍ‡ˆËﬂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
•ÔÓÌËÊÂÌÌ˚È ‚ÂÒ
•‚˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
•Ì‡‰ﬁÊÌÓÒÚ¸

Stroje s odstřihem se standardně
dodávají s vestavěným snímačem.
Machines with thread trimming
are standardly supplied with
built-in synchronizer.
å‡¯ËÌ˚ Ò Ó·ÂÁÍÓÈ ÌËÚÓÍ
ÔÓÒÚ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ
Ò ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‰‡Ú˜ËÍÓÏ.

Olejové čerpadlo zajišťuje rovnoměrnou dodávku oleje do všech mazacích míst.
Oil pump provides equal supply of oil to all lubricating places.
ç‡ÒÓÒ Ï‡ÒÎ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÒÏ‡ÁÍÛ.

Na přání lze dodat snímač
externí.
Optional also available
external synchronizer.

Jednoduchá kontrola
funkčnosti mazání.

èÓ Á‡Í‡ÁÛ ˝ÍÒÚÂÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ.

Easy oil control.
èÓÒÚÓÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÏ‡ÁÍË.

Provedení LM podává materiál
maximální délkou stehu do 4 mm.

Provedení H podává šitý materiál
maximální délkou stehu do 7 mm.

Version LM is working with 4 mm
maximum stitch length.

Version H is working with 7 mm
maximum stitch length.

ì ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÂ LM ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡
‰Ó 4 ÏÏ.

ì ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÂ H ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡
‰Ó 7 ÏÏ.

Lícová strana šitého díla. Vlevo: začátek šití se zapnutým odhazovačem
nitě, kdy je konec nitě vtažen na rub šitého díla. Vpravo : začátek šití
s vypnutým odhazovačem nitě, koneček nitě je na líci šitého díla.
Grain side of product. Left: Sewing start with wiper engaged. The thread
end is pulled into the backside of sewn product. Right: Sewing start
with wiper not-engaged. The thread end remains on the front side of
sewn product.
ãËˆÂ‚‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡ Ò¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. ç‡ÎÂ‚Ó: Ì‡˜‡ÎÓ ¯ËÚ¸ﬂ Ò ‚ÍÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï
‚‡ÈÔÂÓÏ ÌËÚÍË, kÓ„‰‡ ÍÓÌÂˆ ÌËÚÍË ‚Úﬂ„ÌÛÚ ‚ ËÁÌ‡ÌÍÛ Ò¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
ç‡Ô‡‚Ó: Ì‡˜‡ÎÓ ¯ËÚ¸ﬂ Ò ÓÚÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚‡ÈÔÂÓÏ ÌËÚÍË, ÍÓÌÂˆ ÌËÚÍË Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ Ò¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.

1

4

5

standardní rotační chapač
standard rotating hook
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ
velkoprůměrový rotační chapač
large rotating hook
˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡
barelový chapać
large shuttle hook
ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÌÓÍ

0

délka stehu
do 4 mm
stitch length
to 4 mm
‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡
‰Ó 4 ÏÏ

4

délka stehu
nad 4 mm
stitch length
from 4 mm
‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡
·ÓÎ¸¯Â 4 ÏÏ

Použití pro materiály:
Usage for materials:
ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îﬂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚:
lehký
L light
Îﬁ„ÍËÈ
střední
M medium
ÒÂ‰Ì˚È
těžký
H heavy
ÚﬂÊÓÎ˚È

G X - 000 - 0 0 0 XX / X
dírkovací
BH button hole
ÔÂÚÂÎ¸Ì˚Â
ramenové
C cylinder bed
ÛÍ‡‚Ì˚Â
ploché
F flat bed
ÔÎÓÒÍËÂ
sloupové
P post bed
ÍÓÎÓÌÍÓ‚˚Â
šití vzorů
PS pattern sewing
¯ËÚ¸Â Ó·‡ÁˆÓ‚
speciální
S special
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
s klikatým stehem
Z zig-zag
ÁË„-Á‡„

Řada
Line
ëÂËﬂ

1

2

3

4

5

6

7

základní provedení
basic model
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ﬂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ
odstřih nití + ruční zpátkování
trimming + manual backtacking
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ
ruční zpátkování
manual backtacking
Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ
odstřih nití + ruční zpátkování
+ aut. zdvih patky
thread trimmer + manual backtacking
+ aut. foot lifter
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ
+ ‡‚Ú. ÔÓ‰˙ﬁÏ Î‡ÔÍË

L

prodloužené rameno
long-arm
Û‰ÎËÌÂÌ˚È ÛÍ‡‚

odstřih nití
thread trimmer
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË
odstřih nití + automatické zpátkování
thread trimmer + auto backtacking
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú.Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰
odstřih nití + automatické zpátkování
+ el. mag zdvih patky
thread trimmer + auto backtacking
+ electromagnetic foot lifter
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú. Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰
+ ˝ÎÏ‡„. ÔÓ‰˙ﬁÏ Î‡ÔÍË

8

odstřih nití + automatické zpátkování
+ pneumatický zdvih patky
thread trimmer + auto backtacking
+ pneumatic foot lifter
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú. Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰
+ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰˙ﬁÏ Î‡ÔÍË

9

odstřih nití + aut. zdvih patky
thread trimmer + aut. foot lifter
Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú. ÔÓ‰˙ﬁÏ Î‡ÔÍË

ANITA, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e–mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz
Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. àÁÏÂÌÌÂÌËÂ ‚Á„Îﬂ‰‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÓÒÚ‡‚ÎﬂÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÛ.

