
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.

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.

BH

dírkovací

button hole

ÔÂÚÂÎ¸Ì˚Â

C
ramenové 

cylinder bed

ÛÍ‡‚Ì˚Â

F
ploché 

flat bed

ÔÎÓÒÍËÂ

P
sloupové 

post bed

ÍÓÎÓÌÍÓ‚˚Â

PS
šití vzorů

pattern sewing

¯ËÚ¸Â Ó·‡ÁˆÓ‚

S
speciální 

special 

ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â

Z
s klikatým stehem

zig-zag

ÁË„-Á‡„

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‚:

L
lehký

light

Îfi„ÍËÈ

M
střední

medium

ÒÂ‰Ì˚È

H
těžký

heavy

ÚflÊÓÎ˚È

1

standardní rotační chapač

standard rotating hook

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ

4
velkoprůměrový rotační chapač

large rotating hook

˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡

5
barelový chapać

large shuttle hook

ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÌÓÍ

Řada

Line

ëÂËfl
L

prodloužené rameno

long-arm

Û‰ÎËÌÂÌ˚È ÛÍ‡‚
1

základní provedení

basic model

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËfl

2
odstřih nití + ruční zpátkování

trimming + manual backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

3
ruční zpátkování

manual backtacking

Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

4

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

5
odstřih nití

thread trimmer

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË

6
odstřih nití + automatické zpátkování

thread trimmer + auto backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú.Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰

7

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
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Vnější průměr

Outside diameter

ÇÌÂ¯Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ

Šířka

Width

òËËÌ‡

 55 mm 15, 35, 50 mm

 55 ÏÏ 15, 35, 50 ÏÏ

 25 mm 80 mm

 25 ÏÏ 80 ÏÏ

Horní válec

Upper puller

ÇÂıÌ˚È ˆËÎËÌ‰
Dolní válec *

Lower poller *

çËÊÌ˚È ˆËÎËÌ‰ *
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Tato řada dvoujehlových strojů je charakte-

ristická svou robustní konstrukcí, systémem

spodního ponorného, jehelního a patkového 

podávání, který zajišťuje rovnoměrné podání 

všech druhů materiálu. Maximální rychlost 

šití je 2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple transport 

system ensures proper feed of all kinds of 

material. Maximum sewing speed is 2.000 

stitches per minute. Maximum stitch length 

is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, 
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ 
Ë ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Dvoujehlové stroje jsou standardně vybaveny dvěma vestavěnými 

navíječi, které jsou umístněny v dosahu obsluhy. 

Twin needle machines are equipped with two bobbin thread 

winders located in operator´s hand reach as a standard.

, .

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L100 
GF - 238 - 446 MH/L100 
GF - 238 - 448 MH/L100 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

PL
-  jednoduchý

odtahový válec

- single puller

-  ̂ ËÎËÌ‰ ‰Îfl 
ÓÚÚ‡ÒÍË‚‡ÌËfl

PT
-  dvojitý

odtahový válec

- double puller

-  ‰‚ÓÈÌÓÈ 
ˆËÎËÌ‰

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF 138 Serie

GF 238 Serie

Průmyslové šicí stroje
s prodlouženým ramenem

Long-arm industrial
sewing machines

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ¯‚ÂÈÌ˚Â
Ï‡¯ËÌ˚ Ò Û‰ÎËÌÂÌÌ˚Ï
‚ÂıÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 19; 25 ÏÏ.



Tato řada jednojehlových strojů je

charakteristická svou robustní konstrukcí, 

systémem spodního ponorného, jehelního 

a patkového podávání, který zajišťuje

rovnoměrné podání všech druhů materiálu. 

Maximální rychlost šití je 2.000 stehů/min. 

Délka stehu je max. 9 mm.

The main features of these single needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple 

transport system ensures proper feed of all 

kinds of material. Maximum sewing speed is 

2.000 stitches per minute. Maximum stitch 

length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl. ëËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Standardně se stroje dodá-

vají 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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 
6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 

19; 25 ÏÏ.

Tato řada dvoujehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití je 

2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches per 

minute. Maximum stitch length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ Ë ‰ÎËÌ‡ 
ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 138 - 443 MH/L60 
GF - 138 - 446 MH/L60 
GF - 138 - 448 MH/L60 

Na přání lze ke dvoujehlovým strojům dodat pneumaticky

ovládaný vodič pro rozešívání.

There is also available pneumatically actuated guide for 

seaming, as an option.

èÓ Á‡Í‡ÁÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÎËÌÂÈÍ‡ Ò ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ 
ÔÓ‰˙fiÏÓÏ ‰Îfl ‡ÒÔÓ¯Ë‚‡ÌËfl.

Tato řada jednojehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití 

je 2.000 stehů/min. Délka stehu je max. 

9 mm.

The main features of these single 

needle machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches 

per minute. Maximum stitch length is 

9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl  
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Délka stehu je u řady GF 138 max. 9 mm.

Maximum stitch length of GF-138 series 

is 9 mm.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 9 ÏÏ.

Velkoprůměrový chapač zajištuje dostatečně velkou 

zásobu šicí nitě při šití dlouhých švů. Odstřihový mecha-

nismus zvyšuje produktivitu práce a snižuje spotřebu 

nití. Tento typ odstřihu umožňuje bezproblémový 

odstřih niti do č. 10.

When sewing long stitches, large diameter hook 

provides sufficient capacity of thread. Automatic 

thread trimmer enables to achieve high productivity 

and reduces consumption of threads. This type of 

thread trimmer enables trouble-free trimming of 

threads up to size 10.

óÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
Á‡Ô‡Ò ÌËÚË ‰Îfl ¯ËÚ¸fl ‰ÎËÌÌ˚ı ¯‚Ó‚. é·ÂÁÍ‡ 
ÌËÚÂÈ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ 
Ë ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÌËÚÂÈ. ùÚÓÚ ‚‡Ë‡ÌÚ 
Ó·ÂÁÍË ÌËÚÂÈ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ó·ÂÁÍÛ ÌËÚË ‰Ó ÌÓ.10.

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

GF - 138 - 443 MH/L100 
GF - 138 - 446 MH/L100 
GF - 138 - 448 MH/L100 

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸ Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L60 
GF - 238 - 446 MH/L60 
GF - 238 - 448 MH/L60 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

Ergonomické pomocné ruční kolo umožňuje 

obsluze v případě potřeby snadné pootočení 

strojem. 

Auxiliary hand wheel is used for an easy 

manual turning round the machine when 

needed.

.

Automatický zdvih patky je řešen pneumatickým 

válcem. 

Presser foot lifting is by pneumatic cylinder.

.

Navíječ spodní niti  je umístněn v dosahu obsluhy, čímž 

je zajištěna větší produktivita než při použití běžného 

bočního navíječe.

Bobbin thread winder is located in operator´s hand 

reach, thus securing higher productivity, comparing 

with that of side located.

.



Tato řada jednojehlových strojů je

charakteristická svou robustní konstrukcí, 

systémem spodního ponorného, jehelního 

a patkového podávání, který zajišťuje

rovnoměrné podání všech druhů materiálu. 

Maximální rychlost šití je 2.000 stehů/min. 

Délka stehu je max. 9 mm.

The main features of these single needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple 

transport system ensures proper feed of all 

kinds of material. Maximum sewing speed is 

2.000 stitches per minute. Maximum stitch 

length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl. ëËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Standardně se stroje dodá-

vají 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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 
6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 

19; 25 ÏÏ.

Tato řada dvoujehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití je 

2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches per 

minute. Maximum stitch length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ Ë ‰ÎËÌ‡ 
ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 138 - 443 MH/L60 
GF - 138 - 446 MH/L60 
GF - 138 - 448 MH/L60 

Na přání lze ke dvoujehlovým strojům dodat pneumaticky

ovládaný vodič pro rozešívání.

There is also available pneumatically actuated guide for 

seaming, as an option.

èÓ Á‡Í‡ÁÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÎËÌÂÈÍ‡ Ò ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ 
ÔÓ‰˙fiÏÓÏ ‰Îfl ‡ÒÔÓ¯Ë‚‡ÌËfl.

Tato řada jednojehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití 

je 2.000 stehů/min. Délka stehu je max. 

9 mm.

The main features of these single 

needle machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches 

per minute. Maximum stitch length is 

9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl  
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Délka stehu je u řady GF 138 max. 9 mm.

Maximum stitch length of GF-138 series 

is 9 mm.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 9 ÏÏ.

Velkoprůměrový chapač zajištuje dostatečně velkou 

zásobu šicí nitě při šití dlouhých švů. Odstřihový mecha-

nismus zvyšuje produktivitu práce a snižuje spotřebu 

nití. Tento typ odstřihu umožňuje bezproblémový 

odstřih niti do č. 10.

When sewing long stitches, large diameter hook 

provides sufficient capacity of thread. Automatic 

thread trimmer enables to achieve high productivity 

and reduces consumption of threads. This type of 

thread trimmer enables trouble-free trimming of 

threads up to size 10.

óÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
Á‡Ô‡Ò ÌËÚË ‰Îfl ¯ËÚ¸fl ‰ÎËÌÌ˚ı ¯‚Ó‚. é·ÂÁÍ‡ 
ÌËÚÂÈ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ 
Ë ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÌËÚÂÈ. ùÚÓÚ ‚‡Ë‡ÌÚ 
Ó·ÂÁÍË ÌËÚÂÈ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ó·ÂÁÍÛ ÌËÚË ‰Ó ÌÓ.10.

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

GF - 138 - 443 MH/L100 
GF - 138 - 446 MH/L100 
GF - 138 - 448 MH/L100 

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸ Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L60 
GF - 238 - 446 MH/L60 
GF - 238 - 448 MH/L60 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

Ergonomické pomocné ruční kolo umožňuje 

obsluze v případě potřeby snadné pootočení 

strojem. 

Auxiliary hand wheel is used for an easy 

manual turning round the machine when 

needed.

.

Automatický zdvih patky je řešen pneumatickým 

válcem. 

Presser foot lifting is by pneumatic cylinder.

.

Navíječ spodní niti  je umístněn v dosahu obsluhy, čímž 

je zajištěna větší produktivita než při použití běžného 

bočního navíječe.

Bobbin thread winder is located in operator´s hand 

reach, thus securing higher productivity, comparing 

with that of side located.

.



Tato řada jednojehlových strojů je

charakteristická svou robustní konstrukcí, 

systémem spodního ponorného, jehelního 

a patkového podávání, který zajišťuje

rovnoměrné podání všech druhů materiálu. 

Maximální rychlost šití je 2.000 stehů/min. 

Délka stehu je max. 9 mm.

The main features of these single needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple 

transport system ensures proper feed of all 

kinds of material. Maximum sewing speed is 

2.000 stitches per minute. Maximum stitch 

length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl. ëËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Standardně se stroje dodá-

vají 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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û 
Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 
6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 

19; 25 ÏÏ.

Tato řada dvoujehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití je 

2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches per 

minute. Maximum stitch length is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 
¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ Ë ‰ÎËÌ‡ 
ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 138 - 443 MH/L60 
GF - 138 - 446 MH/L60 
GF - 138 - 448 MH/L60 

Na přání lze ke dvoujehlovým strojům dodat pneumaticky

ovládaný vodič pro rozešívání.

There is also available pneumatically actuated guide for 

seaming, as an option.

èÓ Á‡Í‡ÁÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÎËÌÂÈÍ‡ Ò ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ 
ÔÓ‰˙fiÏÓÏ ‰Îfl ‡ÒÔÓ¯Ë‚‡ÌËfl.

Tato řada jednojehlových strojů je 

charakteristická systémem spodního 

ponorného, jehelního a patkového podávání, 

který zajišťuje rovnoměrné podání všech 

druhů materiálu. Maximální rychlost šití 

je 2.000 stehů/min. Délka stehu je max. 

9 mm.

The main features of these single 

needle machines are bottom, needle and 

alternating feed. Triple transport system 

ensures proper feed of all kinds of material. 

Maximum sewing speed is 2.000 stitches 

per minute. Maximum stitch length is 

9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ Ï‡¯ËÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl  
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. 
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 9 ÏÏ.

Délka stehu je u řady GF 138 max. 9 mm.

Maximum stitch length of GF-138 series 

is 9 mm.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 9 ÏÏ.

Velkoprůměrový chapač zajištuje dostatečně velkou 

zásobu šicí nitě při šití dlouhých švů. Odstřihový mecha-

nismus zvyšuje produktivitu práce a snižuje spotřebu 

nití. Tento typ odstřihu umožňuje bezproblémový 

odstřih niti do č. 10.

When sewing long stitches, large diameter hook 

provides sufficient capacity of thread. Automatic 

thread trimmer enables to achieve high productivity 

and reduces consumption of threads. This type of 

thread trimmer enables trouble-free trimming of 

threads up to size 10.

óÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ 
Á‡Ô‡Ò ÌËÚË ‰Îfl ¯ËÚ¸fl ‰ÎËÌÌ˚ı ¯‚Ó‚. é·ÂÁÍ‡ 
ÌËÚÂÈ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ 
Ë ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÌËÚÂÈ. ùÚÓÚ ‚‡Ë‡ÌÚ 
Ó·ÂÁÍË ÌËÚÂÈ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ó·ÂÁÍÛ ÌËÚË ‰Ó ÌÓ.10.

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

MODEL

GF - 138 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 138 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

GF - 138 - 443 MH/L100 
GF - 138 - 446 MH/L100 
GF - 138 - 448 MH/L100 

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸ Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L60 
GF - 238 - 446 MH/L60 
GF - 238 - 448 MH/L60 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L60

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L60 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L60 • •• • 9 90 - 160 16 2000 60135x17
DPx17•• •

Ergonomické pomocné ruční kolo umožňuje 

obsluze v případě potřeby snadné pootočení 

strojem. 

Auxiliary hand wheel is used for an easy 

manual turning round the machine when 

needed.

.

Automatický zdvih patky je řešen pneumatickým 

válcem. 

Presser foot lifting is by pneumatic cylinder.

.

Navíječ spodní niti  je umístněn v dosahu obsluhy, čímž 

je zajištěna větší produktivita než při použití běžného 

bočního navíječe.

Bobbin thread winder is located in operator´s hand 

reach, thus securing higher productivity, comparing 

with that of side located.

.



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.

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.

BH

dírkovací

button hole

ÔÂÚÂÎ¸Ì˚Â

C
ramenové 

cylinder bed

ÛÍ‡‚Ì˚Â

F
ploché 

flat bed

ÔÎÓÒÍËÂ

P
sloupové 

post bed

ÍÓÎÓÌÍÓ‚˚Â

PS
šití vzorů

pattern sewing

¯ËÚ¸Â Ó·‡ÁˆÓ‚

S
speciální 

special 

ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â

Z
s klikatým stehem

zig-zag

ÁË„-Á‡„

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‚:

L
lehký

light

Îfi„ÍËÈ

M
střední

medium

ÒÂ‰Ì˚È

H
těžký

heavy

ÚflÊÓÎ˚È

1

standardní rotační chapač

standard rotating hook

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ

4
velkoprůměrový rotační chapač

large rotating hook

˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡

5
barelový chapać

large shuttle hook

ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÌÓÍ

Řada

Line

ëÂËfl
L

prodloužené rameno

long-arm

Û‰ÎËÌÂÌ˚È ÛÍ‡‚
1

základní provedení

basic model

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËfl

2
odstřih nití + ruční zpátkování

trimming + manual backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

3
ruční zpátkování

manual backtacking

Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

4

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

5
odstřih nití

thread trimmer

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË

6
odstřih nití + automatické zpátkování

thread trimmer + auto backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú.Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰

7

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

X 000 0 0 0 X- - /G XX

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.

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

*P S T

Vnější průměr

Outside diameter

ÇÌÂ¯Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ

Šířka

Width

òËËÌ‡

 55 mm 15, 35, 50 mm

 55 ÏÏ 15, 35, 50 ÏÏ

 25 mm 80 mm

 25 ÏÏ 80 ÏÏ

Horní válec

Upper puller

ÇÂıÌ˚È ˆËÎËÌ‰
Dolní válec *

Lower poller *

çËÊÌ˚È ˆËÎËÌ‰ *
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Tato řada dvoujehlových strojů je charakte-

ristická svou robustní konstrukcí, systémem

spodního ponorného, jehelního a patkového 

podávání, který zajišťuje rovnoměrné podání 

všech druhů materiálu. Maximální rychlost 

šití je 2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple transport 

system ensures proper feed of all kinds of 

material. Maximum sewing speed is 2.000 

stitches per minute. Maximum stitch length 

is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, 
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ 
Ë ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Dvoujehlové stroje jsou standardně vybaveny dvěma vestavěnými 

navíječi, které jsou umístněny v dosahu obsluhy. 

Twin needle machines are equipped with two bobbin thread 

winders located in operator´s hand reach as a standard.

, .

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L100 
GF - 238 - 446 MH/L100 
GF - 238 - 448 MH/L100 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

PL
-  jednoduchý

odtahový válec

- single puller

-  ̂ ËÎËÌ‰ ‰Îfl 
ÓÚÚ‡ÒÍË‚‡ÌËfl

PT
-  dvojitý

odtahový válec

- double puller

-  ‰‚ÓÈÌÓÈ 
ˆËÎËÌ‰

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF 138 Serie

GF 238 Serie

Průmyslové šicí stroje
s prodlouženým ramenem

Long-arm industrial
sewing machines

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ¯‚ÂÈÌ˚Â
Ï‡¯ËÌ˚ Ò Û‰ÎËÌÂÌÌ˚Ï
‚ÂıÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 19; 25 ÏÏ.



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.

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.

BH

dírkovací

button hole

ÔÂÚÂÎ¸Ì˚Â

C
ramenové 

cylinder bed

ÛÍ‡‚Ì˚Â

F
ploché 

flat bed

ÔÎÓÒÍËÂ

P
sloupové 

post bed

ÍÓÎÓÌÍÓ‚˚Â

PS
šití vzorů

pattern sewing

¯ËÚ¸Â Ó·‡ÁˆÓ‚

S
speciální 

special 

ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â

Z
s klikatým stehem

zig-zag

ÁË„-Á‡„

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‚:

L
lehký

light

Îfi„ÍËÈ

M
střední

medium

ÒÂ‰Ì˚È

H
těžký

heavy

ÚflÊÓÎ˚È

1

standardní rotační chapač

standard rotating hook

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ

4
velkoprůměrový rotační chapač

large rotating hook

˜ÂÎÌÓÍ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡

5
barelový chapać

large shuttle hook

ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÌÓÍ

Řada

Line

ëÂËfl
L

prodloužené rameno

long-arm

Û‰ÎËÌÂÌ˚È ÛÍ‡‚
1

základní provedení

basic model

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËfl

2
odstřih nití + ruční zpátkování

trimming + manual backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

3
ruční zpátkování

manual backtacking

Û˜ÌÓÈ Â‚ÂÁ

4

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

5
odstřih nití

thread trimmer

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË

6
odstřih nití + automatické zpátkování

thread trimmer + auto backtacking

Ó·ÂÁÍ‡ ÌËÚË + ‡‚Ú.Ó·‡ÚÌ˚È ıÓ‰

7

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

X 000 0 0 0 X- - /G XX

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.

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

*P S T

Vnější průměr

Outside diameter

ÇÌÂ¯Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ

Šířka

Width

òËËÌ‡

 55 mm 15, 35, 50 mm

 55 ÏÏ 15, 35, 50 ÏÏ

 25 mm 80 mm

 25 ÏÏ 80 ÏÏ

Horní válec

Upper puller

ÇÂıÌ˚È ˆËÎËÌ‰
Dolní válec *

Lower poller *

çËÊÌ˚È ˆËÎËÌ‰ *
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Tato řada dvoujehlových strojů je charakte-

ristická svou robustní konstrukcí, systémem

spodního ponorného, jehelního a patkového 

podávání, který zajišťuje rovnoměrné podání 

všech druhů materiálu. Maximální rychlost 

šití je 2.000 stehů/min. Délka stehu je

max. 9 mm.

The main features of these twin needle 

machines are robust construction, bottom, 

needle and alternating feed. Triple transport 

system ensures proper feed of all kinds of 

material. Maximum sewing speed is 2.000 

stitches per minute. Maximum stitch length 

is 9 mm.

ÑÎfl ˝ÚÛ ÒÂË˛ ‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ 
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ˘Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, 
ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÒÔÓÒ‡‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë 
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û 
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl 
ÒÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl 2.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ 
Ë ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰o 9 ÏÏ.

Dvoujehlové stroje jsou standardně vybaveny dvěma vestavěnými 

navíječi, které jsou umístněny v dosahu obsluhy. 

Twin needle machines are equipped with two bobbin thread 

winders located in operator´s hand reach as a standard.
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Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 238 - 443 MH/L100 
GF - 238 - 446 MH/L100 
GF - 238 - 448 MH/L100 

MODEL

GF - 238 - 443 MH/L100

Feed Reverse stitching Automatic
presser

foot 
lifting

Thread
trimming

Specifikace/ Specifications/ ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Needle
system

Needle
size

Presser
foot 

stroke
(mm)

Sewing
speed
(spm)
max.

Arm
(cm)

Stitch
length
(mm)

• •

Hook

• 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 446 MH/L100 • •• • • • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17

GF - 238 - 448 MH/L100 • •• • 9 90 - 160 16 2000 100135x17
DPx17•• •

PL
-  jednoduchý

odtahový válec

- single puller

-  ̂ ËÎËÌ‰ ‰Îfl 
ÓÚÚ‡ÒÍË‚‡ÌËfl

PT
-  dvojitý

odtahový válec

- double puller

-  ‰‚ÓÈÌÓÈ 
ˆËÎËÌ‰

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF 138 Serie

GF 238 Serie

Průmyslové šicí stroje
s prodlouženým ramenem

Long-arm industrial
sewing machines

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ¯‚ÂÈÌ˚Â
Ï‡¯ËÌ˚ Ò Û‰ÎËÌÂÌÌ˚Ï
‚ÂıÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

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.

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ë„Î‡ÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ 6,4 ÏÏ. èÓ Á‡Í‡ÁÛ 
3,2; 4; 4,8; 8; 9,5; 13; 16; 19; 25 ÏÏ.


