
ПРЯМОСТРОЧНІ МАШИНИ ЧОВНИКОВОГО СТІБКА

HR-202-D
Прямий привід, збільшений човник. 
Важкі тканини.

HR-9200-D1
Одноголкова. 
Для легких та середніх тканин.

• Голки DPx5 № 100-150
• Максимальні оберти 2500 об/хв. 
• Довжина стібка до 8 мм.
• Централізоване змащення.

• Голки DBx1 № 70-110
• Максимальні оберти 5000 об/хв. 
• Довжина стібка до 5 мм.
• Централізоване змащення.

HR-0303D 
Прямий привід, збільшений човник. 
Подвійний транспорт. Важкі тканини. 

HR-9300-D4
Програматор стібків, функція підйому лапки. 
Обрізання ниток. Вбудований серводвигун.

• Голки DPx17 № 110-160
• Максимальні оберти 2500 об/хв. 
• Довжина стібка до 8 мм.
• Централізоване змащення.

• Голки DBx1 № 70-110
• Максимальні оберти 5000 об/хв. 
• Довжина стібка до 5 мм.
• Централізоване змащення.

РОЗПОШИВАЛЬНІ МАШИНИ ТА ОВЕРЛОКИ

HR-500D-01
Розпошивальна машина. 
Прямий привід.

HR-9700-А1
Машина  для програмної обробки 
швейних виробів по шаблонах

• Голки UY128GAS №70-110
• Максимальні оберти 6000 об/хв. 
• Верхній укладник нитки. 
• Трьохголкова.

• Голки DBx1 № 70-110
• Максимальні оберти 5000 об/хв. 
• Програмування кількості стібків
• Централізоване змащення.

HR-757D-516M2-35/55
Оверлок 2-голковий 5-ти нитковий. 
Серводвигун прямої дії. 

HR-6800D-M2-24  
Оверлок 2-голковий 4-нитковий.
Серводвигун прямої дії.

• Голки DCx27 №70 -110 
• Максимальні оберти 6000 об/хв.
• Відстань між голками 3 або 5 мм. 
• Центаралізоване змащення

• Голки DCx27 №70 -110 
• Максимальні оберти 6000 об/хв.
• Відстань між голками 2 мм. 
• Ширина обметування 6 мм.

ШВЕЙНІ МАШИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

HR-9950 А
Одноголкова. Для різних типів тканин, 
з механізмом обрізання краю метеріалу.

HR-430-D 
Закріплювальна, з електронним 
управлінням параметрів закріпки.

• Голки DBх1, №70:110
• Максимальні оберти 4500 об/хв. 
• Довжина стібка до 4 мм.
• Централізоване змащення.
• Регульована ширина обрізання, можливість 
   роботи з відключенним ножем
• Встановлений пристрій для одночасного
   облямовування виробу

• Голки DPx17
• Максимальні оберти 400-2700 об/хв. 
• Ширина закріпки до 20 мм 
• Кількість проколів 14-42
• Човниковий стібок. 
• Довжина закріпки до 40 мм    
   (при заміні притискних лапок та рамки).
 

• Голки DPх17 №100-160 
• Максимальні оберти - 2000 об/хв.
• Довжина стібка до 6 мм.
• Сервопривід

ОБЛАДНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

• Розпошивальні машини різного технологічного
   призначення. Прямий сервопривід
• Багатоголкові машини ланцюгового стібка. 
   Прямий сервопривід
• Закріплювальні машини. Прямий сервопривід. 
   Вибір виду закріпки
• Петельні машини тамбурного стібка. Комп`ютерний
   вибір виду та розміру петлі (“глазкова” петля)
• Коп`ютеризовані петельні машини човникового 
   стібка. Сенсорний вибір розміру та виду петлі.
• Машина  з сервоприводом для    виготовлення 
   “зиг-заг” стібків.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗКРОЮ ТКАНИН

HR-WD-2
Розкрійний ніж, дисковий

HR-3/103/108
Ніж  вертикальний “сабельний”

• Лезо дискове 8-гранне 
• Діаметр леза 72 мм.
• Наявність механізму загострення ножа
• Висота настилу  -  до 15 мм.
• Потужність - 150 Вт

• Робоча напруга 220В
• Автоматичне загострення леза стрічкою.
• Висота настилу 100 мм, 160 мм, 250 мм.
• Потужність W370, W550, W750.

HR-100
Розкрійний ніж, 
дисковий

HR-B-2 
Кінцева лінійка з автомат. обрізкою тканини 
шириною до 2,8 м. при формуванні настилу.

• Лезо дискове 8-гранне 
• Діаметр леза 100 мм.
• Наявність механізму загострення ножа
• Висота настилу  - до 25 мм.
• Потужність - 245 Вт

• Обладнана дисковим ножем. 
• Лічильник кількості полотен в настилі.
• Максимальні оберти 12000 об/хв.
• Монтується на існуючих розкрійних столах.
• Комплектується пристроєм для встановлення
  рулонів тканини.

HR-335A-D  
Рукавна безпосадочна 
машина човникового 
стібка, для облямуван-
ня килимів, ковдр 
та іншого товстого 
матеріалу



JK-1
ОБЛЯМОВУВАЧ ДЛЯ БЕЙКИ, ПОДВІЙНИЙ

JK-18
ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ

JK-7
ПРИСТРІЙ ДЛЯ КАНАТА

JK-82
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЯСУ

JK-2
ПІДРУБЛЮВАЧ З ПОДВІЙНИМ ПІДГИБОМ

JK-30
ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ

JK-9
ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ 
ДЛЯ ТОВСТИХ МАТЕРІАЛІВ

JK-83
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ПОДВІЙНОГО ПОЯСУ

JK-3
ЗАСІБ ДЛЯ ЗШИВАННЯ В ЗАМОК

JK-37
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ОДИНАРНОГО ПОЯСУ

JK-11
ОБЛЯМОВУВАЧ ДЛЯ РОЗПОШИВАЛЬНОЇ 
МАШИНИ.  ТИП  А  І  Б

JK-86
ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ 
РОЗПОШИВАЛЬНИХ МАШИН 

JK-4
ЗАСІБ ДЛЯ ЗШИВАННЯ В ЗАМОК

JK-41
ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ 
ДЛЯ ТОВСТИХ МАТЕРІАЛІВ

JK-13
ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ 
ДЛЯ КОСОЇ БЕЙКИ

JK-88
ОБЛЯМОВУВАЧ ПОЛУТОРНИЙ ДЛЯ 
РОЗПОШИВАЛЬНОЇ МАШИНИ

JK-6
ФОРМУВАЧ ДЛЯ ШЛЬОВОК

JK-74
ПІДГИНАЧ ДЛЯ РОЗПОШИВАЛКИ

JK-16
ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЙСБОЛОК

G-1
УПОРНА ЛІНІЙКА

             ГОЛКИ «SCHMETZ» (Німеччина)  для промислових і побутових швейних машин
Нормальне вістря «R». Вістря такої форми вважається стандартним, припускається відсутність означення вістря 
або означення «R». 
Застосування: легка тканина, тонкі матеріали із покриттям, багатошарові текстильні матеріали з легким 
синтетичним матеріалом або тонким картоном, масове виробництво готових суконь, виробів з хутра, шкіри, 
текстильних матеріалів.
Тонке закруглене вістря «SPI». Точне проколювання щільнотканих та матеріалів, що мають покриття. Результат: 
акуратний, досконало правильний шов, зниження до мінімуму «стягування» шва. Застосування: дуже щільно 
тканий матеріал (мікрофаза, шовк), матеріали з покриттям, важкі тканні матеріали типу «брезент», тонкі, дуже 
гладкі матеріали, обробка манжетів, комірців, передніх планок сорочок, работа з нитками з еластоміру.
Невелике шароподібне вістря «SES». Легко розсуває нитки тканини й проходить між ними, виключаючи 
пошкодження матеріалу. 
Застосування: трикотаж — від тонкого до середнього, тонкі джинсові тканини, легкі плотнотканні матеріали, 
тканини від середніх до важких, багатошарові матеріали типу «текстиль/текстиль». Особливість: особливо 
підходить для джерсі й трикотажного полотна.
Середнє шароподібне вістря «SUK». Більш сильно закруглене вістря — у порівнянні з «SES».
Застосування: джинсові матеріали від середніх до грубих, грубий трикотаж, корсетні вироби. Особливість: 
найкраща голка для джинсових тканин типу «stone washed» та «sand washed» (соболиво при обробці готових 
виробів та використанні великих номерів голок), а також для корсажних виробів (особливо при використанні 
дуже товстих голок).

ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

НОЖИЦІ ПРЕМІУМ-КЛАССУ  
TEXTILIA «QUALITY made in 

Solingen» (Німеччина)
ПРЕСИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛОФУРНІТУРИ 
«CASTIGLIONI» (Італія) та «NewStar» (Туреччина)

• Ножиці для обрізки ниток, 105 мм
• Ножиці для обрізки ниток, 115 мм
• Ножиці для обрізки ниток, 215 мм
• Ножиці універсальні, 145 мм
• Ножиці універсальні, 210 мм
• Ножиці універсальні, 315 мм
• Ножиці для обрізки вишивальних 
    ниток, 90 мм

• Прес  універсальний ручний S2. 
Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм; 
габаритні розміри: 90х170х280 мм; вага: 2,8 кг.
• Прес універсальний ручний S3. 
Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм; 
габаритні розміри: 90х180х320 мм; вага: 3,0 кг.
• Прес універсальний ручний S4. 
Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 130 мм; 
габаритні розміри: 90х 230х 290 мм; вага: 3,45 кг.
• Прес універсальний ручний. 
Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм; 
габаритні розміри: 90х170х280 мм; вага: 2,8 кг.
• Насадки для преса універсального. 
Широкий асортимент різних насадок для  виконання 
наступних операцій: пробиття отворів, встановлення  
люверсів, блочок, заклепок, кнопок, кутничків.

ТАКОЖ В АСОРТИМЕНТІ:

НИТКИ
швейні, вишивальні, спецпризначення 
(промислового та побутового намоту)

ЗАСТІБКИ “БЛИСКАВКА”
металеві, спіральні, “тракторні”

ТЕКСТИЛЬ. ГУДЗИКИ
тасьми, стрічки, шнури, фурнітура 
для білизни, фурнітура для гардин

ПРИКЛАДНІ МАТЕРІАЛИ
флізелін, дублерин, тасьма 
перфорована, термоточка, корсаж, 
кант, бейка, “кишенькова”, 
підплечники, підокатники

ТОВАРИ ДЛЯ РУКОДІЛЛЯ
муліне, пряжа для ручного та 
машинного в’язання, доклади для 
в’язання, бісер, прикраси, галантерея

ФУРНІТУРА МЕТАЛЕВА 
ТА ПЛАСТМАСОВА
кнопки, блочки, люверси, пряжки, 
рамки, кільця, карабіни, фіксатори, 
фастекси 

БІЛЬШЕ  15000  НАЙМЕНУВАНЬ  ШВЕЙНОЇ  ФУРНІТУРИ  НА  WWW. TK-FURNITURA.COM.UA

Оптова та роздрібна торгівля швейною фурнітурою, 
нитками, прикладними матеріалами, пряжею, 

товарами для рукоділля, швейним обладнанням
www.tk-furnitura.com.ua

Консультації щодо швейного обладнання:
+38 (044) 507-17-00; +38 (050) 380-69-51

 Підприємство HORSE (Китай) 
спеціалізується на виробництві промис-
лового швейного обладнання для 
сучасних підприємств.
   Особливу увагу компанія приділяє 
дослідженням технологічних процесів, 
тестуванню продукції та впровадженню 
нових розробок у виробництво.
  Вся продукція виготовлена згідно 
контролю, встановленого Системою 
Менеджменту Якості та відповідає 
вимогам ISO9001:2000. 
    Недороге і якісне, просте і сучасне 
обладнання Horse впевнено підкорює 
ринок Європи та України

м.Київ, м. Харків, м. Дніпро, 
м. Львів, м. Хмельницький.


