Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GS - 370

Serie

Průmyslový šicí stroj pro přišívání knoflíků
jednonitným řetízkovým stehem
Single thread chainstitch industrial sewing
machine for attaching of buttons

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ﬂ ¯‚ÂÈÌ‡ﬂ Ï‡¯ËÌ‡ ‰Îﬂ ÔË¯Ë‚‡ÌËﬂ
ÔÛ„Ó‚Ëˆ Ó‰ÌÓÌËÚÓ˜Ì˚Ï ˆÂÔÌ˚Ï ÒÚÂÊÍÓÏ

Typ
Model
åÓ‰ÂÎ¸

GS-372
Počet stehů
Number of stitches
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÊÍÓ‚
Maximální rychlost šití (ot./min.)
Maximum sewing speed (rpm)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸ﬂ (ÒÚ./ÏËÌ.)
Systém a síla jehly
Needle system and needle size
ëËÒÚÂÏ‡ Ë ÚÓÎ˘ËÌ‡ Ë„Î˚
Velikost knoflíků (mm)
Buttons size from (mm)
ÑË‡ÏÂÚ ÔÛ„Ó‚Ëˆ (ÏÏ)
Zdvih rámečku (mm)
Frame stroke (mm)
èÓ‰˙ﬁÏ ‡ÏÍË (ÏÏ)
Rozteč děr (mm)
Spacing of holes (mm)
ê‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ‰˚ÓÍ (ÏÏ)
Odstřih
Automatic thread trimming
é·ÂÁÍ‡ ÌËÚÓÍ

8-16
16-32

GS-373
8-16
16-32

1500

1500

175x1/90-110
175x7/90-110

175x1/90-110
175x7/90-110

Nastavení počtu a rozteče otvorů pro šití se
nastavuje jednoduše, pomocí dvou stavitelných pák
s přehlednou stupnicí.

9-27

Steplessly adjustable number of holes and spacing
of holes with two adjustable levers with easy
egible scale

9-27

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‰Îﬂ
¯ËÚ¸ﬂ ÔÓÒÚ‡ﬂ, Ò ÔÓÏÓ˘˛ ‰‚Ûı ˚˜‡„Ó‚ Û ÍÓÚÓ˚ı
Ì‡„Îﬂ‰Ì‡ﬂ ¯Í‡Î‡.
14

14

2,5-6,5

2,5-6,5

•

Technická charakteristika
• Přišívání knoflíků v automatickém cyklu
• Možnost přišívání knoflíků se dvěma nebo čtyřmi otvory, za použití
přídavných aparátů lze přišívat knoflíky s ouškem, krčkovat knoflíky,
přišívat patenty, přišívat dva knoflíky současně a přišívat etikety
• Univerzálně použitelný pro libovolné tkaniny či pleteniny
• Nenáročnost na údržbu

Technical features
• Attaching of buttons in an automatic cycle
• Adapted to attach 2 and 4 holes buttons, eylet shank buttons, stitching
around button shanks, attaching the patents, two buttons together
and etikets attaching
• Universal suitability for any wowen and knitted fabrics
• Easy maintenance

Texniheskaä xarakteristika
• Pri‚ivanie pugovic v avtomatiheskom cikle
• BÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË¯Ë‚‡ÌËﬂ ÔÛ„Ó‚Ëˆ Ò ‰‚ÛÏﬂ Ë ˜ÂÚ˚¸Ïﬂ ‰˚Í‡ÏË,
Ò ÔÓÏÓ˘˛ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË¯Ë‚‡Ú¸ ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚ Ò Û¯ÍÓÏ,
Ó·¯Ë‚‡Ú¸ ¯ÂÈÍË, ÔË¯Ë‚‡Ú¸ Ô‡ÚÂÌÚ˚, ÔË¯Ë‚‡Ú¸
‰‚Â ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÔË¯Ë‚‡Ú¸ ˝ÚËÍÂÚ˚.
• Universalænaä vozmoønostæ ispolæzovaniä dlä raznyx tkanej
i trikotaøa
• Netrudnyj remont
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