Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GBH - 1010 Series
GBH - 3010 Series
Řada průmyslových dírkovacích strojů
mechanicky řízených.
Řada průmyslových dírkovacích strojů
elektronicky řízených.
Mechanical buttonhole industrial
sewing machines series.
Electronic buttonhole industrial
sewing machines series.
ëÂËﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÂÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡¯ËÌ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ.
ëÂËﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÂÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡¯ËÌ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ.

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GBH - 3010 G
GBH - 3010 K
Charakteristika:
Vysoká kvalita a produktivita šití.
•Jednoduché ovládání pro obsluhu.
•Rychlost šití max. 4000 ot./min.
•Vyšití standardní knoflíkové dírky o velikosti 17 mm trvá 3 sekundy.
•4 základní vzory dírky jsou naprogramovány standardně v paměti stroje.
•Dalších 95 vzorů lze snadno a rychle naprogramovat.
•Informace o vzoru, rychlosti šití, velikosti dírky, počtu stehů a způsobu
obšití (dírka vytažená nebo plochá) jsou přehledně zobrazeny na
ovládacím panelu.
•Rychlost šití, velikosti dírky, počet stehů a způsob obšití (dírka vytažená
nebo plochá) jsou jednoduše stavitelné na klávesnici ovládacího panelu.
•Automatické zastavení stroje při přetrhu nitě.
•15 různých dírek může být naprogramováno do jednoho šicího řetězce.

Technical features:
High sewing quality and productivity.
•Easy operation.
•Sewing speed max. 4000 spm.
•Sewing of one standard 17 mm buttonhole takes 3 seconds.
•4 basic patterns standardly programated in machine memory.
•Further 95 patterns easily programmable.
•All information concerning pattern, sewing speed, area of buttonhole,
number of stitches and stitch type well displayed on operation panel.
•Sewing speed, area of buttonhole, number of stitches and stitch type
easily adjustable on operation panel.
•Automatic interrupt of machine at thread breakage.
•Up to 15 various types of buttonholes can be programmed in one sewing
operation.

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ÅÓÎ¸¯ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ.
•èÓÒÚÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
•ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ Ï‡ÍÒ. 4000 Ó·./ÏËÌ..
•ÇÂÏﬂ Ó·ÏÂÚË‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ÔÂÚÎË ‰ÎËÌ˚ 17 ÏÏ ÚË ÒÂÍÛÌ‰˚.
•ëÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ Ï‡¯ËÌ˚ ˜ÂÚ˚Â ·‡ÁÓ‚˚ı Ó·‡Áˆ‡ ÔÂÚÎË.
•95 ‰Û„Ëı Ó·‡ÁˆÓ‚ ÔÂÚÂÎ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ Ë ·˚ÒÚÓ
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.
•Ñ‡ÌÌ˚Â Ó· Ó·‡ÁˆÂ ÔÂÚÎË, ÒÍÓÓÒÚË ¯ËÚ¸ﬂ, ÓÁÏÂÓ‚ ÔÂÚÎË,
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÒÚÂÊÍÓ‚, ÒÔÓÒÓ·Â Ó·ÏÂÚÍË (ÔÂÚÎﬂ ‚˚ÚﬂÌÛÚ‡ﬂ ËÎË
ÔÎÓÒÍ‡ﬂ) ﬂÒÌÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌ˚ Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
•ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ, ‡ÁÏÂ˚ ÔÂÚÎË, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÊÍÓ‚ Ë ÒÔÓÒÓ·
Ó·ÏÂÚÍË (ÔÂÚÎﬂ ‚˚ÚﬂÌÛÚ‡ﬂ ËÎË ÔÎÓÒÍ‡ﬂ) ÎÂ„ÍÓ ÔÓ„‡ÏËÛ˛ÚÒﬂ Ì‡
Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
•Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·˚‚‡ ÌËÚË.
•ÑÓ 15 ‡ÁÌ˚ı ÔÂÚÂÎ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÎËÌËË
¯ËÚ¸ﬂ.

GBH - 3010

Zabudovaný mini motor
zajišťující přímý náhon stroje
snižuje celkovou hmotnost, hlučnost
a vibrace stroje.
Není nutno kontrolovat napnutí řemenů.
Built-in mini motor with direct drive that reduces weight of machine, noise and
vibrations. Checking belts tension not necessary.
ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ÏËÌËÏÓÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔﬂÏÓÈ ÔË‚Ó‰ Ï‡¯ËÌ˚, ÔÓÌËÊ‡ÂÚ
‚ÂÒ, ¯ÛÏ Ë ‚Ë·‡ˆËË. çÂ ÌÛÊÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÚﬂÊÂÌËÂ ÂÏÌÂÈ.

1.

2.

Pro zpevnění dírky např. při šití pružných materiálů,
lze dírku vyztužit jedním ze čtyř typů zpevňujícího
obšití.
Four different whips can be used to bond
the buttonhole.

GBH - 1010

Elektronicky ovládaný průsek dírky zajišťuje oproti mechanickému provedení
přesný průsek v celé délce dírky. Průsek dírky je zajištěn jedním nožem.
Pro různé velikosti dírek není nutno měnit sekací nůž.
Electronic cutting ensures precise cut in the whole length of buttonhole.
All lengths of buttonholes can be made by one knife.
èÓÛ·Í‡ ÔÂÚÎË ÚÓ˜ÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌË‡ ‚ ˆÂÎÓÈ ‰ÎËÌÂ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓ Ò
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Â„ÛÎËÓ‚ÍÓÈ. èÓÛ·ÍÛ ÂÚÂÎ¸ ‡ÁÌ˚ı ‰ÎËÌ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ó‰ÌËÏ ÌÓÊÓÏ-ÂÒÎË ÔÓÛ·Í‡ ‰ÎËÌÌÂÂ ÌÓÊ‡.

3.

4.

1.

2.

ÑÎﬂ ÛÍÂÔÎÂÌËﬂ Ó·ÏÂÚÍÛ ÔÂÚÎË, Ì‡ÔËÏÂ
Û ˝ÎÂÒÚË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚Ë‰˚ Ó·ÏÂÚÍË.

Způsob obšití dírky (1. vytažená nebo 2. plochá)
se nastavuje na klávesnici.
Stitch type (1. purl or 2. whip) easily adjustable
on operation panel.
áÔÓÒÓ· Ó·ÏÂÚ˚‚‡Ìﬂ ÔÂÚÎË (1. ‚˚ÚﬂÌÛÚ‡ﬂ,
2. ÔÎÓÒÍ‡ﬂ) ÔÓ„‡ÏËÛÂÚÒﬂ Ì‡ Ô‡ÌÂÎÂ.

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GBH - 1010 G
GBH - 1010 K
Charakteristika:
Standardní kvalita a produktivita šití.
•Rychlost šití max. 3500 ot./min.
•Automatické blokování průseku dírky při
přetržení niti.
•Hustota obšití je stavitelná výměnnými
ozubenými koly.
•Tlakové mazání zajišťuje rovnoměrné mazání
všech částí stroje.
•Automatický odstřih nití po zdvihu
přítlačného rámečku.

Technical features:
Standard sewing quality and productivity.
•Sewing speed max. 3500 spm.
•In case of thread breakage, the safety device
is activated.
•Whip density adjustable by gears.
•Pressure lubrication provides equal lubrication
inside whole machine.
•Automatic thread trimming after presser frame
stroke.

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
¯ËÚ¸ﬂ.
•ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ Ï‡ÍÒ. 3500 o·./ÏËÌ.
•Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÔÓÛ·ÍË ÔÂÚÎË
‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·˚‚‡ ÌËÚË.
•èÎÓÚÌÓÒÚ¸ Ó·ÏÂÚÍË Â„ÛÎËÛÂÚÒﬂ Á‡ÏÂÌÓÈ
¯ÂÒÚÂÂÌÓÍ Ë‰Û˘Ëı ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ.
•Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒÏ‡ÁÍ‡.
•Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË.

Podtřída K je vybavena zařízením pro vedení výztužné nitě, která slouží
pro zpevnění knoflíkové dírky na pletených materiálech, jako svetry,
spodní prádlo a pod.
U tohoto stroje je možno volit mezi jedním nebo dvojitým obšitím dírky.

GBH - 1010 K

Subclass K is equipped with gimp, that is used to bond the buttonhole
on knitted materials as sweater, underware, lingerie etc. Single or double
whip stitching can be chosen.

U tohoto provedení se odstřih všech nití provádí ručně pomocí odstřihového zařízení.

åÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ Ï‡¯ËÌ˚ K ÒÌ‡·ÊÂÌ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‰Îﬂ
ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡ÌËﬂ Í‡Í‡ÒÌÓÈ ÌËÚË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÛÍÂÔÎÂÌËÂ
ÔÂÚÎË ‚ ˝Î‡ÒÚË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı Í‡Í Ò‚ËÚÂ, ·ÂÎ¸ﬁ. ì ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰‚ÓÈÌÓÈ Ó·ÏÂÚÍË ÔÂÚÎË.

ì ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ó·ÂÁÍ‡ ‚ÒÂı ÌËÚÓÍ Û˜Ì˚Ï
ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ.

This type is equipped with manual thread triming performed by trimming device.

Specifikace
Specifications
ëÔÂˆËÙËÍ‡ÒËﬂ
Použití
Application
ìÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
Rychlost šití
Sewing speed
ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ
Velikost dírky
Area of buttonhole
ê‡ÁÏÂ ÔÂÚÎË

šířka/width

¯ËËÌ‡
délka/length

‰ÎËÌ‡

Velikost průseku
Length of cutter
ÑÎËÌ‡ ÔÓÛ·ÍË
Počet obšití
Number of whips
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÏÂÚÓÍ
Systém jehly
Needle system
ëËÒÚÂÏ‡ Ë„Î˚
Chapač
Hook
óÂÎÌÓÍ
Zdvih př. rámečku
Presser clamp stroke
èÓ‰˙ﬁÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË
Podávací systém
Feeding system
ëËÒÚÂÏ‡ ÔË‚Ó‰‡

OIL

GBH - 3010 K

GBH - 1010 G

GBH - 1010 K

Tkaniny
General fabrics
TÍ‡Ì¸

Pleteniny
Knit suits
TËÍÓÚ‡Ê

Tkaniny
General fabrics
TÍ‡Ì¸

Pleteniny
Knit suits
TËÍÓÚ‡Ê

max. 4000 ot./min.
max. 4000 spm
Ï‡ÍÒ. 4000 Ó·./ÏËÌ.

max. 4000 ot./min.
max. 4000 spm
Ï‡ÍÒ. 4000 Ó·./ÏËÌ.

max. 3500 ot./min.
max. 3500 spm
Ï‡ÍÒ. 3500 Ó·./ÏËÌ.

max. 3500 ot./min.
max. 3500 spm
Ï‡ÍÒ. 3500 Ó·./ÏËÌ.

max. 6 mm

max. 6 mm

max. 5 mm

max. 5 mm

max. 40 mm

max. 40 mm

max. 34 mm

max. 34 mm

6,4 - 31,8 mm (ÏÏ)

6,4 - 31,8 mm (ÏÏ)

6,4 - 31,8 mm (ÏÏ)

6,4 - 31,8 mm (ÏÏ)

1x

1x nebo 2x
1x or 2x
1x ËÎË 2x

Libovoné (programovatelné) Libovoné (programovatelné)
programmable
programmable
Î˛·ÓÂ / ÔÓ ÔÓ„‡ÏÂ
Î˛·ÓÂ / ÔÓ ÔÓ„‡ÏÂ

134R/90

134R/75

134R/90

134R/75

rotační
rotation
ÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È

rotační
rotation
ÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È

rotační
rotation
ÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È

rotační
rotation
ÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È

max. 13 mm
Ï‡ÍÒ. 13 ÏÏ

max. 13 mm
Ï‡ÍÒ. 13 ÏÏ

max. 12 mm
Ï‡ÍÒ. 12 ÏÏ

max. 12 mm
Ï‡ÍÒ. 12 ÏÏ

mechanický
mechanical
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ

mechanický
mechanical
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ

_

_

min. 54, max. 345
ÏËÌ. 54, Ï‡ÍÒ. 345

min. 54, max. 345
ÏËÌ. 54, Ï‡ÍÒ. 345

krokový pulsní motor krokový pulsní motor
stepping pulse motor stepping pulse motor
¯‡„Ó‚˚È ÔÛÎÁÌ˚È ÏÓÚÓ
¯‡„Ó‚˚È ÔÛÎÁÌ˚È ÏÓÚÓ

Počet vzorů
No. of patterns
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·‡ÁˆÓ‚ ÔÂÚÎË
Počet stehů
No. of stitches
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÊÍÓ‚

GBH - 3010 G

max. 99
Ï‡ÍÒ. 99

max. 99
Ï‡ÍÒ. 99

768 stehů/vzor
768 stehů/vzor
768 stitches per pattern 768 stitches per pattern
768 ÒÚÂÊÍÓ‚ / Ó·‡ÁÂˆ
768 ÒÚÂÊÍÓ‚ / Ó·‡ÁÂˆ

Napájení
Voltage
ç‡ÔﬂÊÂÌËÂ

1x230 V/50 Hz
1x230 B / 50 „Âˆ

1x230 V/50 Hz
1x230 B / 50 „Âˆ

3x400 V/50 Hz
3x400 B / 50 „Âˆ

3x400 V/50 Hz
3x400 B / 50 „Âˆ

Mazání
Oil supply
ëÏ‡ÁÍ‡

automatické
automatic
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ

automatické
automatic
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ

automatické
automatic
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ

automatické
automatic
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ
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tel.: +420 516 454 774, 516 453 496, fax: +420 516 452 751
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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.

