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HBH9820 széria  
Innovatív Elektromos Szemes Gomblyukazó 

A HIKARI innovatív elektronikus szemes gomblyukazó, az európai piac igé-
nyeire szabott univerzális megoldás kötött, szövött és nehezen varrható 

kelmékre, prémium minőségben, akár kis darabszámú szériáknál is.  

KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIAI RUGALMASSÁG AMI EGYEDIVÉ TESZI A PIACON A  

HIKARI INNOVATÍV ELEKTRONIKUS SZEMES GOMBLYUKAZÓT: 

 12%-al magasabb termelékenység a régebbi modellekhez képest, 

nagyobb hatékonyság és termelékenység a gyártás során 

 Az elektromos direkt szervo hajtású motor 38%-al kevesebb áramot 

fogyaszt mint a régebbi modellek 

http://www.beobt.hu/
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A HIKARI HBH-9280 innovatív elektronikus sze-

mes gomblyukazó gép struktúrája a magas var-

rási sebességhez let kialakítva. A direkt szervo 

motornak köszönhetően a varrási sebesség 2500 

öltés/percre let növelve. A magasabb sebesség a 

struktúrális változtatásokkal együtt 12%-al keve-

sebb varrási időt eredményez egy 22 mm-es 

gomblyuk varrásásnál. Ez a tény 12%-al mag-

sabb termelékenységet jelent a gyártás során és 

az így gyártott terméken magasabb lesz a profit. 

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ GOMBLYUKAK A SZÁLFESZESSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN 

A HIKARI innovatív elektromos szemes 

gomblyukazó a lehető legnagyobb precizitás-

sal készíti a gomblyukakat a direkt szervo 

motoros rendszernek és a fejlett szálfeszes-

ség beállításnak köszönhetően. Nem számít 

milyen milyen cérnát használunk, a öltéski-

hagyás lehetősége drasztikusan lecsökkent, 

ezáltal a selejt varrás lehetősége is lecsökkent, így növelne a hatékonyságot és a ter-

melékenységet. 

12%-AL MAGASABB TERMELÉKENYSÉG A RÖVIDÜLT GYÁRTÁSI IDŐNEK KÖSZÖNHETŐEN  

KIBŐVÍTETT MUNKATERÜLET A KÖNNYEBB HASZNÁLATÉRT 

A HIKARI HBH9280 elektromos szemes 

gomblyukazó 120 mm hosszabb 

munkaterülettel rendelkezik, amely lehetővé 

teszi az operátor számára hogy minél job-

ban kiterítse az anyagokat a sima felszínen. 

Így könnyen varrhatunk függőleges és 

hosszirányú gombokat és nadrág zsebeken 

is. A gépkar formája úgy let kialakítva hogy 

a munkaterület minden részét jól láthassuk a 

gomblyukak varrása közben.  120 mm 

http://www.beobt.hu/
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TELJES FUNKCIÓJÚ FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLŐPANEL 

Számítógép vezérelt, könnyen használható, felhasználóbarát 

vezérlőpanel. Csoportokba rendezett funkciók az operator 

igényeinek megfelelően. A funkciók pozíciója világos és 

magától értetődő, ami segít az operátornak, így időt takarít 

meg és növeli a hatékonyságot. A HBH9280 elektromos sze-

mes gomblyukazó egy fejlett LCD kijelzővel van felszerelve,  

amelyen megjelennek különböző állítható paraméterek és 

gomblyuk minták, könnyen kezelhető és tanulható hogy a 

gyártás még könnyebb legyen. Az vezérlőpanelen több nyelv 

közül választhatunk, mint például Angol, Német, Francia, 

Spanyol, Olasz, Portugál, Török, Kínai és Indonéz. 

A FÉLIG SÜLLYESZTETT ELHELYEZÉS KÖNNYEBB HOZZÁFÉRÉST KÍNÁL 

A HIKARI HBH-9820 innovatív elektromos gomblyukazót az asz-

talba félig süllyeszett gé-

pfejjel gyártják. A gomblyu-

kazó be van süllyesztve az 

asztalba hogy könnyebben 

hozzáférhető legyen. A 

gyár 2 pedálos megoldás-

sal gyártja a gomblyu-

kazót, amely könnyen kezelhetővé teszi a gépet.  

KÖZPONTI OLAJOZÓ RENDSZER 

A gomblyukazó gép központi olajozó rendszerrel van felszerelve, amely által 
a legkevesebb az anyagra szóródó olaj mennyisége. Az olaj egy központi 
tartásban van, az olajszoint ellenőrző ablak pedig a gomblyukazó gép 
oldalán található, hogy könnyen láthassuk az olajszintet. 

A gomblyukazó gép egy speciális selejt anyag szállító rendszerrel van 
felszerelve, amely összegyűjti az összes a gomblyukvarrás során kelet-
kezett selejt anyagot és cérnát. A rendszer sűrített levegővel működik, 
így a munkakörnyezet és a gép belseje mindig tiszta lesz.   

SELEJT ANYAGGYŰJTŐ RENDSZER 

http://www.beobt.hu/
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TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK 
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