Neulat
Needles
Neulat kaikkiin teollisuusompelu-, saumaus- ja brodeerauskoneisiin, myös
kotikoneisiin.
Needles for all industrial sewing, overlock and embroidery machines, also for home
sewing machines.
Normaalisti neulansilmä käsitellään hiomalla se
kemiallisesti. Lopputulos näyttää silmämääräisesti
hyvältä (A).
GB neulansilmän kiillotusmenetelmä:
Neulansilmä kiillotetaan neulansilmään sopivan langan
ja kiillotusaineen yhdistelmällä (B).
It is a regular process to smooth the needle eye with a
chemical solution. The result only visually appears to be
good (A).
GB needle eye polishing method:
Every single eye is string polished with an eye matching
thread and polishing compound (B).
Useiden ompelukoneneulojen muotoilu ei huomioi
tarpeeksi kitkaa. Lanka altistuu kitkalle, jolloin langan
juoksu estyy.(A).
GB neulan muotoilu pitää langan suojattuna liialliselta
kitkalta "neulan silmässä". Tämä vaikuttaa myönteisesti
silmukan muodostumiseen (B). GB neulansilmässä
lanka kulkee 24% pienemmällä kitkalla.
The basic design of many sewing machine needles does
not sufficiently consider friction. The thread is exposed
to friction and consequently the thread flow is impeded
(A).
The GB needle design keeps the thread shielded from
excessive friction from the "flow side", which has a
positive influence on loop formation (B). GB needles
maximize an effective thread clearance at the eye of
24%.
Monissa markkinoilla olevissa neuloissa on erilaisia
poikkeamia neulan koossa. Jopa neulakoon ylitykset
eivät ole tuntemattomia (A).
GB neuloissa ei ole suuria poikkeamia ainutlaatuisen
valmistusmenetelmän vuoksi. Voit olla varma, että Nm55
neula on selvästi ohuempi kuin Nm60-kokoinen neula
kaikilta tärkeiltä ulottuvuuksiltaan (B).
Many needles offered in the market have a wide range of
dimensional variations. Dimensional deviations
39

Groz-Beckert Gebedur®-Neulat / Needles
Long needle life-time and minimal
needle wear due to titanium nitride
coating. Gebedur® needles offer an
extremely hard surface, yet high
elasticity. In tough continuous industrtrial
operations, Gebedur® needles are
consistent and reliable. This means high
standard of quality plus maximum
economy in every type of production
sequence.
Titaani nitridi pinnoitteen ansiosta neulan
käyttöikä sekä kuluminen on vähäistä.
Gebedure neuloissa on erittäin kova
pinnoite, todella korkea kimmoisuus.
Kovassa teollisessa käytössä Gebedure
neulat ovat lujia sekä taipumattomia.
Tarkoittaen sitä, että neula omaa korkean
laadun lisäksi maksimaalisen rakenteen
erilaisissa tuotantotarpeissa.
( SAN) Erikoistöihin soveltuvat neulat
(SAN) Special Application Needles
Edut / Advantages:
- korkea tuottavuus / high productivity
- vähentää tuotantokustannuksia / reduced production costs
- vähentää hyppytikki ongelmia / less skipping problems
- käsittelee kangasta hellävaraisesti / gentle fabric processing
- erittäin tiukka siepparin säätö on mahdollinen / very tight adjustment to the looper is possible
- vähentää neula katkeamisia / less needle breakage
SAN 5 neulat / needles
Neula on kehitetty poistamaan neulan pistoista syntyviä ongelmia, kuten epäsiistin neulan
pistoreiän tai epätasaisen tikkisauman erilaisia teknillisiä materiaaleja työstettäessä.
Developed to eliminate the known application problems like stitch hole sticking and irregular
seam appearance related to the processing of technical materials
The specially adapted shape of SAN 5 needle blade
creates the perfect stitch hole openings in fabric.
Erikoisen neulamuodon ansiosta SAN 5 neula
muodostaa täydellisen pistoreiän kankaaseen.
SAN 5 needle produces a visibly more constant seam
appearance in comparison to a standard needle.
SAN 5 neula muodostaa standardi neulaa siistimmän
tikkilinjan.
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SAN 6 neulat / needles
Suunniteltu vaativaan käyttöön, erityisesti farkku ja denim tuotteille.
Specifically designed for the extreme demands in the production of jeans and denim apparel.
Needle breakages and skipped stitches are
removed to a large extent because of the
improved loop formation.
Neulan katkeamiset ja hyppytikit poistuvat
neulan uuden tyyppisen sieppausuran ansiosta
parantaen näin langan muodostamaa
sieppauslenkkiä.

With a special blade shape of SAN 6, needle
cuts and fibre bursts in the stitchhole area are
significantly reduced. The seams are straight
and without staggering effects.
Erityisen terämuodon omaava SAN 6 neula
leikkaa ja lävistää kankaan tikillä vähentäen
vaurioita pistoreiässä. Tikkaussauma on suora
ja vakaa.

SAN 10 neulat / needles
Vapaasti muotoillut neulat erityisesti neuleille ja mikrokuitukankaille.
For the problem-free processing of fine gauge knitwear and microfibre fabrics.
A SAN 10 needle of size Nm 70/10 has the
stability of a regular needle size Nm 75/11.
Yet, the fibre displacement in the penetration
area is comparable only with that of a regular
needle size Nm 65/9. The SAN 10 needles
combine a most gentle fibre/fabric handling
with increased sewing capacity.
SAN 10 neulan koossa 70/10 on samat
kestävyysominaisuudet kuin tavallisessa
neulassa koko 75/11.
Lisäksi kankaan siirtymä piston alueella on
verrattavissa normaali neulan kokoon 65/9.
SAN 10 neula antaa mahdollisimman hellän
käsittelyn kankaalle lisäten
ompelutehokkuutta.
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SAN 11 neulat / needles
Automaattikoneille joissa tikkaussuunta vaihtelee.
For the automated sewing with multidirectional feeding systems.
The special asymmetrically shaped thread sliding area
inside the SAN 11 needle eye guarantees a stable loop
formtion even under unfavourable sewing conditions.
The formtion of a negative loof and thread twisting is
almost eliminated.
The special design of the SAN 11 needle in the eye
results in significantly lower penetration forces in
comparison with a standard needle.
Especially in critical applications (material, thread; etc.)
the advantages of the SAN 11 needle become visible
with hisghest seam quality.
Erityinen symmetrisesti muotoiltu langan kulku-ura
SAN 11 neulan silmässä varmistaa sieppauslenkin
muodostumisen hankalissa tilanteissa. Vääränlainen
sieppaussilmukan muodostuminen on lähes mahdotonta.
Erityinen SAN 11 neulansilmän muotoilu vähentää
lävistyksen voimaa normaaliin neulaan verrattuna.
Erityisesti hyvin tarkkoihin applikaatiotöihin
(materiaalit, langat; ym.) SAN 11 neulan hyöty on
näkyvä.

Brodeerausneulat
Embroidery needles
Katso brodeeraustarvikkeet sivu 38-40
Refer to embroidery accessories on pages 38-40
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Ompelun apuvälineet
Sewing aids
Langan pujottaja
Needle threader
SU-37-318
saumurille / for overlock
SU-WB1
normaalineulalle / for normal needle
Neulatyyny
Pin cushion
SC-468
Puhdistuspensselit
Cleaning brushes
LUN-BR1
kierrevartinen / twisted handle
SC-113
puuvartinen / wooden handle
Ratkoja
Seam ripper
SU-1
SU-2

pieni / small
iso / big

Öljytippapullo
Oil dropper
BR-114483002
Langan voitelukuppi
Thread lubricator box
SC-198
Remmitongit
Belt pliers
SU-119-6
Nahkaremmit
Leather belting
SU-B107
10 mm
SU-B109
6 mm
SU-B110
8 mm
Remmikoukku
Belt hook
SU-15B
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Puolajarrut
Disk for bobbin case
SU-490468
tähtijarru / star disk
Puolateline
Bobbin rack
BB-5219
Lankatelineet
Thread stands
BR-S02761001
BR-S02763201
BR-S02765001
BR-S02766001
BR-S02767001
BR-S02769101
BR-S02770001

No. 2
No. 2DR
No. 3
No. 3D
No. 3THF
No. 4THF
No. 5THF

Vetolaatikko + kiskot
Drawer + rails
KA-3
Kaapelivaunut
Cable carriage
KO-21111
1-pyöräinen / 1-wheel
KO-21112
2-pyöräinen / 2-wheel
KO-20111
kaapelilenkki / cable link
Kappalelaskija
Tally counter
SH-H-102B
Loisteputkivalaisin
Flourescent lamp
CCP770701106
TYTD50

CCP770701106
Helmantasaaja
Skirt marker
SC-115
perusmalli / standard model
SC-116
pyörillä / with wheels
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TYTD50

Hiomanauhat
Abrasive cords and tapes
- pyöreät ja litteät / round and flat
- rullassa noin 23 m / about 23 m per roll
Alumiinioksidinauhat /Aluminum oxide tapes and
cords
Pyöreä / Round
N°
SU-48
SU-49
SU-50
SU-51
SU-52
SU-53
SU-54
SU-55
SU-60

ø mm
2,36
2,08
1,78
1,40
1,40
1,02
0,76
0,46
0,38

Karkeus/Grain
150
120
180
120
150
180
200
200
200

ø mm
1,59
2,38
3,18
4,76
6,35

Karkeus / Grain
180
180
180
150
150

Litteä / Flat
N°
SU-01
SU-56
SU-57
SU-58
SU-59

Crocus nauhat / cords
Pyöreä / Round
N°
SU-52C
SU-54C

ø mm
1,40
0,76

Karkeus / Grain
150
200

Suisei lisälaitteet teollisuusompelukoneisiin
Suisei attachments for industrial sewing machines
- Paininjalat, pallistajat, ohjaimet, pullerit, jne.
- Presser feet, binders, gauges, pullers, etc.
Huom: Pyydä erillinen luettelo
Note: Separate catalogue upon request
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