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HBH 1790 S vagy K 
Számítógép vezérelt, nagy sebességű egyenes 

gomblyuk varrógép   

 Szerszám nélkül gyorsan átállíthatja a kezelőpanel segítségével a kü-

lönböző gomblyukakra, kötöttárura vagy szövetre. 

 Még kést sem kell cserélnie ha változtatja a gomblyuk hosszúságát,  a 

kivágó kés tizedmilliméter pontosan vágja ki a gomblyukat. 

A HIKARI innovatív elektronikus gomblyuk varrógép, az európai 
piac igényeire szabott univerzális megoldás kötött, szövött és 
nehezen varrható kelmékre, prémium minőségben, akár kis 

darabszámú szériáknál is.  

KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIAI RUGALMASSÁG  

http://www.beobt.hu/
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ERŐSÍTŐ VARRAT CIKLUSOK AZ ANYAG RUGALMASSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE  

A HIKARI HBH 1790 elektronikus egyenes gomblyuk 

varrógép elektromágneses vezérlésű tűszál feszesség 

állítóval van ellátva. Ez lehetővé teszi különböző fonalfe-

szességek beállítását a gomblyuk varrás különböző sza-

kaszaihoz. Amikor a szükséges tűszál feszesség beállí-

tásra került a gomblyuk varrás minden szakaszában, 

akkor a beállított értékek együtt is változtathatók, külön-

böző cérnákhoz és kelmékhez egyaránt. Ez a funkció 

biztosítja a legnagyobb technológiai rugalmasságot kis 

és nagy nyúlású kelmék varrásánál  

A HIKARI elektronikus egyenes 

gomblyuk varrógépe képes erősítő 

varrat ciklusok varrására is, ami-

nek az alkalmazásával, sokkal ki-

egyenlítettebbé tehető a gomblyuk 

alakja és a varrat képe, abban az 

esetben is ha a gomblyuk nagyobb 

nyúlású kelmébe készül.  

DUPLA GOMBLYUK VARRÁS TÖKÉLETES VARRATKÉPÉRT 

A HIKARI HBH1790 egyenes gomblyuk varrógép szoftvere tar-

talmaz egy olyan funkciót, ahol lehetőség van a gomblyuk két-

szeri levarrására. Ez azt jelenti, hogy a gomblyuk kétszer kerül 

levarrásra, azért hogy szebb varratképet kaphassunk és a 

gomblyuk rugalmassága is csökkenjen. Az első ciklusban az 

alap program szerint kerül levarrásra a gomblyuk, míg a máso-

dikban az elerősítés és a két rövid oldalon található retesz-

varrat kimarad. Mivel az öltés hossz és az öltés szélesség a 

második ciklusban külön módosítható, így nagy darabszámban 

is tökéletes varratképet kaphatunk.    

ELEKTRONIKUS TŰSZÁL FESZESSÉG ÁLLÍTÁS MAGAS MINŐSÉGŰ VARRATOKHOZ 
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TÖBBSZÖRI VÁGÁS LEHETŐSÉGE KÜLÖNBÖZŐ HOSSZÚSÁGÚ GOMBLYUKAKHOZ 

A HIKARI elektronikus egyenes gomblyuk varró 

gépe egy rugalmas vágóberendezéssel került 

felszerelésre, amivel akár 120mm hosszú gomb-

lyukat is lehet készíteni késcsere nélkül. A   fel-

szerelt kés hossza beállítható a vezérlőegysé-

gen, és a computer kiszámítja, hogy hányszor és 

hogyan kell vágnia gépnek a beállított hosszú-

ság kivágásához. A HIKARI cég ezen kívül ajánl 

gépeihez különböző hosszúságú késeket is 6.4 

mm-től 31.8 mm-ig, abban az esetben ha egy-

szeri vágásra van szükség. 

KÖNNYEN KEZELHETŐ -  FELHASZNÁLÓ BARÁT KEZELŐFELÜLET 

A HIKARI HBH1790, egy teljesen computer vezérelt 

felhasználó barát kezelőpanellel van ellátva. A vá-

lasztható funkciók csoportosításra kerültek a kezelő 

igényeinek megfelelően. A funkciók tisztán elkülöní-

tésre kerültek, ami segíti az operator munkáját ab-

ban, hogy gyorsan megváltoztathassa a beállításo-

kat. Néhány funkció közvetlenül elérhető gombnyo-

mással, és a beállítások elvégezhetők a két színű 

LCD kijelző, és a vezérlőegységen található ikonok 

segítségével. Így a szöveg és a képek segítségével rendkívül könnyen beállíthatóak a funkciók. A 

varrás sebessége könnyen és fokozat mentesen beállítható a vezérlő panel bal oldalán elhelyezett 

tolókapcsolóval.  

KÖZPONTI OLAJOZÓ RENDSZER 

A gép központi olajozó rendszerrel van felszerelve, 

ami a lehető legkevesebb helyen teszi lehetővé a 

kelmék olajszennyeződését. A kenőanyagot egy zárt 

központi tartájban tárolja  a gép, és kis átmérőjű cső-

vezetékeken keresztül egy szivattyú segítségével 

juttatja el a megfelelő helyre a szükséges mennyisé-

get. A tartályban lévő olaj mennyiségét a gép oldalán található kémlelő ablakban ellenőrizhetjük. 
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Modell HBH1790-S HBH1790-K 

Felhasználási terület 
Szövött kelmék, női és férfi felsőruhá-

zat, ing, blúz, nadrág, stb. 
Kötött kelmék, női és férfi alsó-felső 

ruházat, pulóver, kardigán, stb. 

Gomblyuk típusok 

 

Gomblyuk szélesség   Általános szélesség: max. 5mm, Opcionálisan választható: max. 10mm 

Gomblyuk hossz  Általános hosszúság max. 41mm, Opcionálisan választható: max 120mm 

Kés méretek 
Általánosan: 12.7 mm  

Rendelkezésre álló méretek: 6.4, up to 31.8 mm 

Max. Varrási sebesség  Max. 4200 

Tű típus DPX5 (Nm 75-90)  

Hurokfogó típus DP típusú 

Talp méret Type1: 4x25mm, Type2: 5x35mm, Type3: 5x41mm, Type4: Tetszőleges 

Talp emelési magasság 14 mm (tű felső holtpontban hátrafelé forgás közben: 17 mm) 

Gyári programok száma 30 

Kezelő által rögzíthető programok sz. 99 (ciklus programozás lehetséges) 

Pedál típus Egy pedáálos kezelés, Opcionálisan választható: két pedálos kezelés 

Meghajtás AC szervo motor 550W 

Energia igény Egy fázisú: 110V/220V, Három fázisú: 200V/380V, 1000W 

Kenőanyag Nagy sebességű varrógép olaj 

MŰSZAKI ADATOK 

Mit jelent a HIKARI gépek alkalmazása a varrodában?  
 

1. Lehetőség van homogén géppark kialakítására HIKARI gépekkel, mert széles skálán mozog-
nak a HIKARI által gyártott gépek, az alapgépektől a speciális varrógépeken át a szabadon 
programozható varró-autómatákig. 

2. A HIKARI erőssége a folyamatos fejlesztés a varrodai alapgépek területén, ezért itt lehetséges 
a legnagyobb hatékonyság növekedést, a legnagyobb energia megtakarítást, és legalacso-
nyabb üzemeltetési költséget elérni  a HIKARI gépek alkalmazásával. 

 

 Innovatív egytűs huroköltésű varrógép H9180 és a H8800D széria 
 Innovatív Összevarró gép HX6800TA/AK széria  
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