
Global BT 100 x 100
ELECTRONICKÝ VZOROVACÍ ŠICÍ STROJ

GLOBAL BT 100 X 100

Tento programovatelný vzorovací šicí stroj je vhodný pro šití středních a těžkých materiálů s Šicí 
plochou 100 x 100 mm. Výšku patky lze nastavit krokovým motorem. Vzory se programují na 
uživatelsky přátelském dotykovém panelu. Levou i pravou svorku lze naprogramovat tak, aby se 
pohybovaly nezávisle na sobě. Stroj je dodáván kompletní smontovaný s deskou a podstavcem a přímo 
řízeným mini servo motorem. Maximální rychlost stroje je 2400 stehů za minutu. Volitelné 
příslušenství: Rolovací svorka.

Máquina de coser programable adecuada para coser materiales media-pesadas y pesadas con un 
área de 100 x 100 mm. La altura de la prensatelas programable con el motor paso a paso. Los 
dibujos son  programable a través del panel táctil de uso fácil. La mordaza izquierda y derecha se 
puede bajar  independientes. La máquina viene completa con tablero, estante y mini motor servo 
de acción directa.  Máxima velocidad 2.400 p.p.m. Opcional pinza de vuelco.

Nähautomat für mittlere bis schwere Stoffe mit einem Nähfeld von 100 x 100mm. Der Fusshub ist 
schrittmotorgesteuert. Nähprogramme werden einfach auf dem Bedienerfreundlichen Touch Panel  
programmiert. Die und rechte und linke  Klammer können jeweils separat programmiert werden.  
Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Gestell und Direct Drive Mini- Servomotor.  
Maximale Geschwindigkeit: 2400 SPM.

Automate de couture pour article moyen/lourd avec une surface de travail de 100 x 100 mm. La 
hauteur du pied presseur est réglable par moteur pas à pas. Les dessins sont programmables à 
l’aide de la tablette tactile conviviale. Demi pince gauche et droite pouvant être programmés pour 
descendre indépendamment.  Machine livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur. 
Vitesse maximum de 2400 pts/mn.  
En option pince avec fixation rotative (non monté).

GLOBAL BT 300 X 200 (available 07/2017)
Stejný jako BT 100 X 100, avšak s větší šicí plochou 300 x 200 mm.

Las mismas características que la BT 100 X 100, pero equipada para área de 300 x 200 mm.

Baugleich mit BT 100 X 100, jedoch mit einem Nähfeld von 300 x 200mm.

Identique au modèle BT 100 X 100, avec une surface de travail de 300 x 200 mm.
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TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE

RYCHLOST STROJE
Max 2400 st./min.

SYSTÉM PODÁVÁNÍ 
Pulzní motory ( X- Y )

TYP CHAPAČE 
standardní chapač

DÉLKA STEHU 
max 10 mm

ZDVIH PATKY 
max 16 mm

ZDVIH SVORKY
Up to 20 mm (pneumatic)

TYP JEHLY
DPX17

ROZSAH ŠITÍ
BT 100x100 = 100x100 mm 
BT 300x200 = 300x200 mm

ZDROJ NAPĚTÍ
240 V– 1 fáze 50-60 Hz 
direct drive AC servo motor
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