Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 230 Series
Dvoujehlové ploché stroje
se spodním ponorným, jehelním
a patkovým podáváním
Flat bed, twin needle machines
series with drop lower, needle
and alternating feed
Ñ‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚Â ÔÎÓÒÍËÂ Ï‡¯ËÌ˚,
·ÂÒÔÓÒ‡‰Ó˜ÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ,
¯‡„‡˛˘‡ﬂ Î‡ÔÍ‡

GF - 230 - 443 MH
GF - 230 - 446 MH
Tyto stroje jsou charakteristické vertikálně uloženými
velkoprůměrovými chapači, délkou stehu do 9 mm
a maximální rychlostí šití 2000 ot./min. Stroje jsou
určeny pro použití při šití konfekce, galanterie,
čalounění, autosedaček atd.
Machines with vertical large capacity hooks, 9 mm
stitch length and maximum sewing speed
2000 sp./min. Machines are intended for sewing
garments, furnishings, upholstery and carseats, etc.
å‡¯ËÌ˚ Ò ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ˜ÂÎÌÓÍÓÏ
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡Ï‡Ú‡, ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 9 ÏÏ,
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ ‰Ó 2000 Ó·./ÏËÌ. ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Ï‡¯ËÌ ‰Îﬂ ‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚, „‡Î‡ÌÚÂÂÈÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, Ó·Ë‚ÍË, ‡‚ÚÓÒË‰ÂÌËÈ.

Pro šití silnými nitěmi zajišťují
velkoprůměrové chapače dostatečnou
zásobu spodních nití.

Bezpečnostní spojka zabrání
případnému poškození stroje při
jeho zablokování.

When sewing with thick threads,
large capacity hooks ensure
sufficient supply of thread.

Safety clutch prevents from
machine's damage in case of its
jamming.

ÑÎﬂ ¯ËÚ¸ﬂ ÚÓÎÒÚÓÈ ÌËÚÂÈ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
‰Ë‡ÏÂÚ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Á‡Ô‡Ò
ÌËÚË.

èÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ
ÔÓÚË‚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚
‚ ÒÎÛ˜‡Â ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.

Odstřih nití zvyšující produktivitu
práce je zajištěn robustním odstřihovým mechanismem. Jeho výhodou je
jednoduché seřízení a dlouhá životnost.

Standardně se stroje dodávají
s rozpichem 6,4 mm. Na přání lze
dodat rozpichy: 3,2; 4; 4,8; 8; 9,5;
13; 16; 19; 25 mm.
Standard needle gauge 6,4 mm.
Optionally available following needle
gauges: 3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 19;
25 mm.

Thread trimmer boosts working
productivity by its robust
mechanism. Its advantage is easy
setting and long working life.

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ 6,4 ÏÏ.
èÓ Á‡Í‡ÁÛ 3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16;
19; 25 ÏÏ.

é·ÂÁÍÛ ÌËÚÂÈ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
ÒËÎ¸Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ Ò ÔÓÒÚÓÈ
Ì‡Î‡‰ÍÓÈ Ë ‰ÎËÌÌ˚Ï ÒÓÍÓÏ
‡·ÓÚ˚.

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ

MODEL

GF - 230 - 443 MH
GF - 230 - 446 MH

Feed

•
•

* Na objednávku/Option/ èÓ Á‡Í‡ÁÛ.

Reverse stitching

•
•

• •

Automatic Thread
presser trimming
foot lifting

*

•

Hook

•
•

Stitch
length
(mm)

Needle
system

Needle
size

Presser
foot
stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(mm)

9

135x17
DPx17
135x17
DPx17

110 - 160

16

2000

280

110 - 160

16

2000

280

9

GF - 233 - 443 MH/L30
GF - 233 - 448 MH/L30
Řada nejvýkonnějších strojů je charakteristická svou
robustní konstrukcí, vertikálně uloženými velkoprůměrovými chapači, délkou stehu do 9 mm a kombinací spodního ponorného, jehelního a patkového podávání, bezpečnostní ochrannou spojkou, zajištující protočení stroje při
zablokování chapače. Stroj má standardně zvětšený průchozí prostor mezi jehlou, ramenem a základní deskou
(300 x 120 mm), což umožňuje šití velmi objemných
výrobků. Standardně je vybaven předzdvihem patky.
The main features of these powerful machines are:
robust construction; vertically situated large-capacity
hook; stitch length up to 9 mm; bottom, needle and
alternating feed; safety clutch protecting the hook from
being damaged when jammed; longer and higher arm
(working space within the head is 300 x 120 mm); alternating movement of the presser foot.
ëÂË˛ Ò‡Ï˚ı ÏÓ˘Ì˚ı Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÁËÛÂÚ
ÏÓ˘Ì‡ﬂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ, ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ˜ÂÎÌÓÍË, ‰ÎËÌ‡
ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 9 ÏÏ, ÚÓÈÌ‡ﬂ ÔÓ‰‡˜‡ – ÌËÊÌ‡ﬂ
ÔÓ„ÛÊ‡ÂÏ‡ﬂ, Ë„ÓÎ¸Ì‡ﬂ, Ë Î‡ÔÍÓÈ.
èÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÏÛÙÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÎÌÓÍË
ÔÂÂ‰ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·ÎÓÍËÓ‚ÍË. å‡¯ËÌ‡
ËÏÂÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û Ë„ÎÓÈ
Ë ÍÓÎÓÌÍÓÈ, ÏÂÊ‰Û ÛÍ‡‚ÓÏ Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ
(300 ı 120 ÏÏ), ÍÓÚÓÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ¯ËÚ¸Â Ó˜ÂÌ¸
·ÓÎ¸¯Ëı ËÁ‰ÂÎËÈ. å‡¯ËÌ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰˙ﬁÏÓÏ Î‡ÔÍË.

GF-233-448 MH/L30

GF-233-448 MH/L30

Pro zvýšení produktivity práce se nejčastěji používané funkce ovládají snadno přístupnými
tlačítky.

Rychlost šití je automaticky regulována v závislosti na nastavení výšky
zdvihu patek.

In order to increase the working efficiency, the most needed functions are easily controlled by well accessible switches.

The sewing speed is automatically adjusted according to the height
of presser foot lift being set.

ÑÎﬂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ˙ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ËÏÂÂÚ Ï‡¯ËÌ‡ ÍÌÓÔÍË ˜‡ÒÚÓ ÔÓÚÂ·Ì˚ı
ÙÛÌÍˆËÈ ¯ËÚ˙ﬂ.

ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Â„ÛÎËÛÂÚÒﬂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚˚ÒÓÚ˚ ÔÓ‰˙ﬁÏ‡ Î‡ÔÓÍ.
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MODEL

Feed

GF - 233 - 443 MH/L30

•
•

GF - 233 - 448 MH/L30

Reverse stitching

•
•

• •

Automatic Thread
presser trimming
foot lifting

•

•

Hook

•
•

Stitch
length
(mm)

Needle
system

Needle
size

Presser
foot
stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(mm)

9

135x17
DPx17
135x17
DPx17

90 - 160

16

3500

300

90 - 160

16

3500

300

9

Kompenzační patka pro rozpichy 10 a 12 mm.
Compensating presser foot 10 and 12 mm.
äÓÏÔÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ Î‡ÔÍ‡ 10 Ë 12 ÏÏ.

Rozešívací patka pro rozpichy 8, 10 a 12 mm.
Top stitch guide presser foot 8, 10 and 12 mm.
ã‡ÔÍ‡ ‰Îﬂ ‡ÒÒÚ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ 8, 10 Ë 12 ÏÏ.

PL
– jednoduchý
odtahový válec
– single puller
– ˆËÎËÌ‰ ‰Îﬂ
ÓÚÚ‡ÒÍË‚‡ÌËﬂ

Odtahový válec pomáhá zajistit rovnoměrné
podání šitého díla. Na objednávku se dodávají válce s různým průměrem a povrchovou
úpravou: P – polyuretan hladký, S – ocel
vroubkovaná, T – silon vroubkovaný.

P

S

*

PT
- dvojitý
odtahový válec

Installed puller helps to reach the best feed
of sewn material. Various diameters and
surface finsh can be supplied on request:
P – smooth polyurethan, S – denticulated
steel, T – denticulated.
ñËÎËÌ‰ ‰Îﬂ ÓÚÚ‡ÒÍË‚‡ÌËﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ò¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. èÓ Á‡Í‡ÁÛ
ÔÓÒÚ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ˆËÎËÌ‰˚ Ò ‡ÁÌ˚Ï
‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ËÎË ‡ÁÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ:
P – ÔÓÎ˚ÛÂÚ‡Ì „Î‡‰ÍËÈ, S – ÒÚ‡Î¸
Ò Û·˜ËÍ‡ÏË, T – ÒËÎÓÌ Ò Û·˜ËÍ‡ÏË.

T

Horní válec
Upper puller
ÇÂıÌ˚È ˆËÎËÌ‰
Dolní válec *
Lower poller *
çËÊÌ˚È ˆËÎËÌ‰ *

- double puller

Vnější průměr
Outside diameter
ÇÌÂ¯Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ

Šířka
Width
òËËÌ‡

55 mm
55 ÏÏ

15, 35, 50 mm
15, 35, 50 ÏÏ

25 mm
25 ÏÏ

80 mm
80 ÏÏ

- ‰‚ÓÈÌÓÈ
ˆËÎËÌ‰

* pouze u provedení PT / * only for PT version / * ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË êí

Rozteče jehel (mm) / Needle gauges (mm) / êÓÒÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ë„Î‡ÏË (ÏÏ)

MODEL

3

3,2

4

4,8

GF-230-443 MH

•

•

•

GF-230-446 MH

•

•

•

GF-233-443 MH/L30

•

•

GF-233-448 MH/L30

•

•

6

6,4

8

standard

•

•

•

•

standard

9

9,5

10

12

13

16

19

20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

standard

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

standard
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