
GARUDAN GHE-1200 
ELEKTRONICKÝ ŠICÍ STROJ GARUDAN GHE-1200 S PAMĚTÍ NA ÚPLETY I DŽÍNOVINU. 

 pevný celokovový skelet zaručí výdrž a dlouhou životnost  

 výkonný motor prošije i těžké látky jako jsou potahové či džínové  

 úzké kusy šijte na volném ramenu  

 bílé LED osvětlení pracovní plochy je silné a nemusíte ho měnit  

 umožňuje ovládání pedálem nebo jen tlačítky  

 tichý horizontální chapač pod průhlednou krytkou máte vždy pod 

kontrolou  

 rychloupínací systém patek umožňuje výměnu patky v 

řádu sekund  

 tlačítko Start / Stop s barevným rozlišením a blokací 

proti šití bez spuštěné patky  

 automatická funkce jehly v horní poloze na konci šití  

 boční ořez nitě vždy po ruce  

 automatický navlékač jehly pro rychlé navlékání bez 

potřeby brýlí  

 ponorný podavač umožňuje quiltování a vyšívání  

 patka má dvě polohy zdvihu – aby se pod ni látka dobře 

vkládala i ve více vrstvách  

 nastavení rychlosti šití posuvným ovladačem – nižší 

rychlost se hodí při výuce šití nebo na zvlášť složitých 

místech  

 nastavení šířky stehu až do 7 mm  

 tlačítko zapošití na místě, aby se švy nepáraly  

 díky paměti s kapacitou 60 míst na vytvoření nápisů a 

ozdobných řetězců, funkci zrcadlového otočení a 

opakování vytvoříte personalizované dekorace  

 s 8 programy automatického šití knoflíkových dírek 

vytvoříte profesionálně vypadající zapínání na halenky, 

polštáře i kabáty  

 celkem 207 vzorů – užitkové, overlockové, 

patchworkové, dekorativní + abeceda  

 můžete si k němu přikoupit velký přídavný stůl, na 

kterém se bude šít i quiltovat mnohem pohodlněji 

 

Typ stroje elektronický 

Počet vzorů 207 

Overlockový steh ano 

Abeceda ano 

Paměť ano 

Typ chapače horizontální 

Volné rameno ano 

Knoflíková dírka automatická 

Počet knoflíkových dírek 8 

Šití dvojjehlou ano 

Max. šířka stehu 7,0 mm 

Nastavení pozice jehly u rovného ano 

Regulace přítlaku patky ano 

Snap-on patky – rychloupínací ano 

Automatický navlékač jehly ano 

Ponorný podavač ano 

Tlačítko přímé volby ano 

Horní podávání látky ne 

Displej ano 

Tlačítko START/STOP ano 

Polohování jehly nahoře/dole ano 

Automatické zapošití ano 

Regulace rychlosti šití na stroji ano 

Automatický odstřih nití ne 

Integrovaný odřezávač nitě ano 

Ovládání pedál / tlačítka 

Kolenní páka ne 

Přídavný stolek na objednání 

Počet patek v ceně stroje 7 

Kryt stroje měkký 

Typ jehel 130/705 H 

Motor 70 W 

Hlučnost 19 (+-0,5) dB 

Osvětlení LED 

Velikost šicí plochy 28,5 × 16,5 cm  

Rozměry  41 × 29 × 20 cm 

Váha 7 kg 


