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OLISEW OLD-A8                                       CENA NETTO 2450 PLN 
Stębnówka automatyczna 1-igłowa OLISEW OLD-A8 to jedna z najnowocześniejszych stębnówek dostępnych na 

naszym rynku. Posiada innowacyjne rozwiązania, ładny design oraz wysoką funkcjonalność. Maszyna wyposażona 

jest w zintegrowany energooszczędny silnik SERVO, zamontowany w głowicy bezpośrednio na wale głównym 

maszyny (system Direct Drive). Takie rozwiązanie zapewnia cichą i niezawodna pracę oraz zmniejsza zużycie energii 

w stosunku do maszyn z silnikiem sprzęgłowym. Do funkcji automatycznych zalicza się: obcinanie nici, 

pozycjonowanie igły, ryglowanie początkowe i końcowe, programowanie parametrów szycia, automatyczne 

podnoszenie stopki. Nadaje się do szycia materiałów lekkich i średnich. Nowoczesna konstrukcja maszyny zapewnia 

lepszą wentylację silnika, a przez to szybszą i wydajniejszą pracę, co daje w efekcie dłuższą żywotność maszyny. 

Udoskonalona konstrukcja transportu i docisku stopki, zapewnia lepsze dostosowanie do grubości szytego materiału. 

Powiększone pole pracy (odległość od igielnicy do korpusu) to 300 mm. Maszyna ma wbudowane oświetlenie LED. 

Obsługa jest łatwa dzięki intuicyjnemu dotykowemu panelowi operacyjnemu.  
Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi.  
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OLISEW OLD-A8L                             CENA NETTO 2600 PLN 
Stębnówka automatyczna 1-igłowa OLISEW OLD-A8L z ściegiem do 7 mm to jedna z najnowocześniejszych 

stębnówek dostępnych na naszym rynku. Posiada innowacyjne rozwiązania, ładny design oraz wysoką 

funkcjonalność. Maszyna wyposażona jest w zintegrowany energooszczędny silnik SERVO zamontowany w 

głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny (system Direct Drive). Takie rozwiązanie zapewnia cichą i 

niezawodną pracę oraz zmniejsza zużycie energii w stosunku do maszyn z silnikiem sprzęgłowym. Do funkcji 

automatycznych zalicza się: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, ryglowanie początkowe i końcowe, 

programowanie parametrów szycia, automatyczne podnoszenie stopki. Nadaje się do szycia materiałów  średnich i 

ciężkich (ubrania robocze, jeans, tapicerka).  Nowoczesna konstrukcja maszyny zapewnia lepszą wentylację silnika, 

a przez to szybszą i wydajniejszą pracę, co daje w efekcie dłuższą żywotność maszyny. Udoskonalona konstrukcja 

transportu i docisku stopki zapewnia lepsze dostosowanie do grubości szytego materiału. Powiększone pole pracy 

(odległość od igielnicy do korpusu) to 300 mm. Maszyna ma wbudowane oświetlenie LED. Obsługa jest łatwa 

dzięki intuicyjnemu dotykowemu panelowi operacyjnemu. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi.  
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OLISEW OLD-781U                                 CENA NETTO 5600 PLN 
Dziurkarka bieliźniana OLISEW OL-781U mechaniczna z napędem energooszczędnym servo Direct Drive, szyjąca 

ściegiem stębnowym 2-nitkowym z obcinaniem nitki górnej i dolnej. Ilość ściegów regulowana jest za pomocą kół 

zębatych. Zastosowanie zintegrowanego silnika servo bezpośrednio na wale głównym maszyny wpłynęło znacząco 

na poprawę parametrów pracy maszyny, zmniejszenie drgań i hałasu podczas szycia oraz zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej. System igieł 135x5. W zestawie jest komplet krzywek. Możliwość robienia dziurki (dł. obszycia) do 38 

mm, po wymianie stopki i płytki (opcja). Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę 

maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi.   Do maszyny pasują części od 

JUKI. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

OLISEW OLD-1377                              CENA NETTO 3750 PLN 
Guzikarka OLISEW OLD-1377 1-nitkowa, max. 1500 ściegów/min, średnica guzika 10 - 28 mm, odległość między 

otworami 2.5 - 6 mm, ilość ściegów na cykl: 8, 16, 32. Maszyna wyposażona w system zawiązywania nitki na końcu 

procesu szycia (uniemożliwia odprucie się guzika) oraz automatyczne obcinanie nici. Maszyna standardowo 

wyposażona jest w uchwyt do przyszywania guzików na płasko. Możliwość doszywania guzików na stopce 

(wymagany specjalny uchwyt guzika). Guzikarka umożliwia doszywanie guzików z czterema otworami równolegle 

lub "na krzyż" bez konieczności wymiany krzywek. Zmiany rodzaju przeszycia dokonujemy za pomocą dźwigni 

umieszczonej w głowicy maszyny. Wszystkie parametry szycia można łatwo zaprogramować na czytelnym panelu 

sterującym  umieszczonym w głowicy maszyny. Guzikarka posiada również wbudowany energooszczędny silnik 

servo, który zapewnia cicha pracę i niskie zużycie energii elektrycznej, wbudowane światło  LED oświetlające pole 

pracy i nie męczące wzroku. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, 

podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 
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OLISEW OLD 5410N-7                         CENA NETTO 3555 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OLD 5410N-7 z podwójnym transportem, bezpośrednim napędem  

(DIRECT DRIVE) wbudowanym w głowicę i pełną automatyką. Parametry: max prędkość 4000 ściegów/min, max 

długość ściegu 5 mm, system igieł DBx1. Przeznaczony jest do szycia lekkiego i średniego tzw. “trudnych” 

narażonych na przesuwanie warstw materiału. Maszyna ma podwójny transport ząbkowo-igłowy oraz  funkcje 

automatycznego obcinania nici, ryglowania, pozycjonowania igły i podnoszenia stopki, które programuje się je za 

pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania umieszczonego w główce maszyny. Energooszczędny 

silnik, jak i oświetlenie LED wbudowane w głowicę pozwala na redukcję kosztów eksploatacji stębnówki. 

Bezpośredni napęd (Direct Drive) wpływa natomiast na zmniejszenie drgań i zwiększenie komfortu pracy osoby 

szyjącej na maszynie.  Maszyna posiada automatyczny system smarowania dzięki czemu olej zmienia się rzadziej, a 

jego poziom można sprawdzać w wyznaczonym do tego miejscu. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

OLISEW OLD-5214 (2x4)                        CENA NETTO 4750 PLN 
OLISEW OLD-5214 (2x4) overlock 4 nitkowy, 2-igłowy. Podwójny transport: dolny i górny (krocząca stopka). Górny 

transport zapewnia idealne przesuwanie górnych i dolnych warstw zszywanych materiałów, eliminuje problem 

pokonywania szwów poprzecznych oraz wszelkich zgrubień. Wyposażony w zintegrowany napęd energooszczędny 

servo (system Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Overlock OLISEW OLD-5214 przeznaczony jest do szycia materiałów średnich i ciężkich. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw  zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od overloka PEGASUS EXT. 
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OLISEW OLD-5216(5x5)                      CENA NETTO 4850 PLN 

Overlock 5-nitkowy, 2-igłowy OLISEW OLD-5216(5x5). Podwójny transport: dolny i górny (krocząca stopka). 

Górny transport zapewnia idealne przesuwanie górnych i dolnych warstw zszywanych materiałów, eliminuje problem 

pokonywania szwów poprzecznych oraz wszelkich zgrubień. Wyposażony w zintegrowany napęd energooszczędny 

servo (system Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Overlock OLISEW OLD-5216 przeznaczony jest do szycia materiałów średnich i ciężkich. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od Overloka PEGASUS EXT. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-566                                      CENA NETTO 5950 PLN 

Maszyna jednoigłowa zygzak OLISEW OL-566 z transportem dolnym ząbkowym oraz dużym chwytaczem 

umieszczonym pionowo Prędkość szycia do 2500 ściegów/min, wysokość podnoszenia stopki 8mm, długość ściegu 

do 5mm, szerokość zygzak 10mm. Maszyna do szycia materiałów średnich i ciężkich. Maszyna bez automatyki o 

wysokiej prędkości, z półautomatycznym układem smarowniczym i wbudowanym szpulownikiem. Transport z 

mimośrodowymi rolkami ryglującymi, mechanizm transportu zespolonego.Wyposażona jest w energooszczędny 

silnik servo.  

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od DURKOPP ADLER. 
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OLISEW OL-527                                         CENA NETTO 7900 PLN 
Maszyna jednoigłowa zygzak OLISEW OL-527 z transportem dolnym ząbkowym, dużym chwytaczem 

umieszczonym pionowo oraz wymiennymi krzywkami. Prędkość szycia do 2500 ściegów/min., wysokość podno-

szenia stopki 8mm, długość ściegu do 5mm, szerokość zygzak 10mm. Maszyna do szycia materiałów średnich i 

ciężkich. Maszyna bez automatyki o wysokiej prędkości, z półautomatycznym układem smarowniczym  

i wbudowanym szpulownikiem. Transport z mimośrodowymi rolkami ryglującymi, mechanizm transportu 

zespolonego. Wyposażona jest w silnik energooszczędny servo. Maszyna przeznaczona jest do wyszywania 

ozdobnych ściegów zygzakowych za pomocą wymiany krzywki. Standardowo maszyna wyposażona jest w dwie 

krzywki (dostępne 18 krzywek na zamówienie o różnych wzorach). Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od DURKOPP ADLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OLD-527-7                        CENA NETTO 11900 PLN 

Maszyna jednoigłowa zygzak OLISEW OLD-527-7 z transportem dolnym ząbkowym, dużym chwytaczem 

umieszczonym pionowo oraz wymiennymi krzywkami. Prędkość szycia do 2500 ściegów/min., wysokość podno-

szenia stopki 8mm, długość ściegu do 5mm, szerokość zygzak 10mm. Maszyna do szycia materiałów średnich i 

ciężkich. Maszyna z automatyką o wysokiej prędkości, z półautomatycznym układem smarowniczym i wbudowanym 

szpulownikiem. Transport z mimośrodowymi rolkami ryglującymi, mechanizm transportu zespolonego. 

Jest wyposażona w silnik servo energooszczędny Direct Drive. Maszyna przeznaczona jest do wyszywania 

ozdobnych ściegów zygzakowych za pomocą wymiany krzywki. Standardowo maszyna wyposażona jest w dwie 

krzywki (dostępne 18 krzywek na zamówienie o różnych wzorach). Maszyna posiada funkcje automatyczne: 

obcinanie nitki, pozycjonowanie igły, ryglowanie, podnoszenie stopki. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy 

zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od DURKOPP ADLER. 
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OLISEW OLD-528-7                              CENA NETTO 9999 PLN 

Maszyna jednoigłowa zygzak OLISEW OLD-528-7 z transportem dolnym ząbkowym, dużym chwytaczem 

umieszczonym pionowo. Prędkość szycia do 2500 ściegów/min., wysokość podnoszenia stopki 8mm, długość ściegu 

do 5mm, szerokość zygzak 10mm. Maszyna do szycia materiałów średnich i ciężkich. Maszyna z automatyką o 

wysokiej prędkości, z półautomatycznym układem smarowniczym i wbudowanym szpulownikiem. Transport z 

mimośrodowymi rolkami ryglującymi, mechanizm transportu zespolonego. Silnik servo energooszczędny Direct 

Drive. Maszyna posiada funkcje automatyczne: obcinanie nitki, pozycjonowanie igły, ryglowanie, podnoszenie 

stopki. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, 

szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od DURKOPP ADLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-1588                              CENA NETTO 23400 PLN 

W pełni automatyczna, 2-nitkowa dziurkarka odzieżowa z multifleksem OLISEW OL-1588 wyposażona w silnik 

servo wbudowany w główkę maszyny oraz silniki krokowe sterujące poszczególnymi mechanizmami. W zależności 

od podklasy możliwość odszycia dziurki z okrążkiem i bez, z cięciem przed lub po obszyciu, z ryglem zbieżnym bądź 

bez rygla, albo też z ryglem poprzecznym.Wszystkie parametry m.in. rodzaj i rozmiar dziurki, sposób cięcia, 

naprężenie nici, prędkość szycia, programowane są za pomocą nowoczesnego, czytelnego panelu sterowania. Dla 

każdego rodzaju dziurki możliwe jest indywidualne zaprogramowanie kształtu, szerokości, wielkości oczka, rodzaju 

cięcia itp. Programowanie naprężenia nitki umożliwia ustawienie naprężeń niezależnie dla różnych fragmentów 

jednej dziurki. Maszyna z elektronicznie sterowanym za pomocą silników krokowych. Funkcja zaprogramowania 

cyklicznego szycia kilku różnych rodzajów dziurek, dzięki czemu odszywamy dziurki występujące w wyrobie bez 

konieczności przestawiania maszyny. Szybka zmiana rodzaju dziurki bez trudnych regulacji mechanicznych, nadaje 

maszynie charakter idealny do produkcji krótkoseryjnej, o dużej zmienności wzorów. Oferujemy zmontowany, 

gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, 

instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od DURKOPP ADLER. 
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OLISEW OLD-206H                                 CENA NETTO 3100 PLN 

Stębnówka jednoigłowa OLISEW OLD-206H, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich 

jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 

mm (w szyciu do przodu i do tyłu), system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Chwytacz w tej maszynie 

w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym 

gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Energooszczędny silnik, jak i oświetlenie LED wbudowane w głowicę pozwala 

na redukcję kosztów eksploatacji stębnówki. Bezpośredni napęd (Direct Drive) wpływa natomiast na zmniejszenie 

drgań i zwiększenie komfortu pracy osoby szyjącej na maszynie. Silnik (Direct Drive) 750 W wyposażony jest w 

funkcje pozycjonowania. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę 

i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OLD-206H-7                    CENA NETTO 3999 PLN 

Stębnówka jednoigłowa OLISEW OLD-206H-7, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. 

ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Chwytacz w tej 

maszynie w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu 

specjalistycznym, gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Maszyna wyposażona w funkcje automatycznego obcinania 

nici, ryglowania, pozycjonowania igły i podnoszenia stopki, które programuje się je za pomocą czytelnego i prostego 

w obsłudze panelu sterowania umieszczonego w główce maszyny. Energooszczędny silnik, jak i oświetlenie LED 

wbudowane w głowicę pozwala na redukcję kosztów eksploatacji stębnówki. Bezpośredni napęd (Direct Drive)750 

W wpływa natomiast na zmniejszenie drgań i zwiększenie komfortu pracy osoby szyjącej na maszynie. Maszyna 

posiada automatyczny system smarowania dzięki czemu olej zmienia się rzadziej, a jego poziom można sprawdzać 

w wyznaczonym do tego miejscu. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, 

podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 
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OLISEW OLD-206H-L18-7                     CENA NETTO 5366 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OLD-206H-L18-7, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów 

ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 450 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm (w szyciu do 

przodu i do tyłu system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Chwytacz w tej maszynie w porównaniu do 

standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie wykorzystuje 

się grubsze nici. Maszyna wyposażona w funkcje automatycznego obcinania nici, ryglowania, pozycjonowania igły i 

podnoszenia stopki, które programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania 

umieszczonego w główce maszyny. Energooszczędny silnik, jak i oświetlenie LED wbudowane w głowicę pozwala 

na redukcję kosztów eksploatacji stębnówki. Bezpośredni napęd (Direct Drive)750 W wpływa natomiast na 

zmniejszenie drgań i zwiększenie komfortu pracy osoby szyjącej na maszynie. Maszyna posiada automatyczny 

system smarowania dzięki czemu olej zmienia się rzadziej, a jego poziom można sprawdzać w wyznaczonym do tego 

miejscu. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, 

szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

450mm 

 
 

OLISEW OL-1541                               CENA NETTO 4200 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1541, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich 

jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Maszyna wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze 

przed zniszczeniem, Max. prędkość szycia 2500 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), 

wysokość podnoszenie stopki 16 mm. System igieł: 135x17. Chwytacz w tej maszynie w porównaniu do 

standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie wykorzystuje 

się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy, jak i pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali 

pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału.  Maszyna 

wyposażona w  silnik servo 750 W z funkcją pozycjonowania. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od JUKI. 

` 
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OLISEW OL-1510N                  CENA NETTO 4999 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1510N, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich 

jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Maszyna wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze 

przed zniszczeniem, max. prędkość szycia 2500 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm(w szyciu do przodu 

i do tyłu), wysokość podnoszenie stopki 16 mm. System igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Chwytacz 

w tej maszynie w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu 

specjalistycznym gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy, jak i 

pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do 

grubości szytego materiału. Maszyna wyposażona w silnik servo 750 W z funkcję pozycjonowania. Oferujemy 

zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria 

dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-1560N                  CENA NETTO 5900 PLN 
Stębnówka dwuigłowa OLISEW OL-1560N, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich 

jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Maszyna posiada dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10; 14; 

(standard 12 mm), max. prędkość szycia 2500 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm (w szyciu do przodu i 

do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm. System igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Wyposażona 

w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej maszynie w porównaniu do 

standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie wykorzystuje 

się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy, jak i pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali 

pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału. Maszyna 

wyposażona w silnik servo 750 W z funkcją pozycjonowania. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od JUKI. 
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OLISEW OL-1510N-L14                          CENA NETTO 5999 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1510N-L14, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 360 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm(w 

szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 

Nm. Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej maszynie w 

porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie 

wykorzystuje się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz pokrętło regulacji o 

kilkustopniowej skali pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego 

materiału. Przycisk umieszczony w okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. Silnik servo 750 W 

wyposażony jest w funkcje pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla wstecznego. Oferujemy 

zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria 

dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

  

350mm 

 

 

OLISEW OL-1510N-HL18                CENA NETTO 7999 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1510N-HL18, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 450 mm i wysokości 150 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 

9 mm lub 12 mm(w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17, grubość 

igły: od 125 do 180 Nm. Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz 

w tej maszynie w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu 

specjalistycznym gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz 

pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do 

grubości szytego materiału. Przycisk umieszczony w okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. 

Silnik servo 750 W wyposażony jest w funkcje pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla 

wstecznego. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, 

szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

150 mm 

450 mm 
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OLISEW OL-1560N-HL18                CENA NETTO 8450 PLN 
Stębnówka dwuigłowa OLISEW OL-1560H-L18 potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 450 mm i wysokości 150 mm. Maszyna posiada dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10; 14 

(standard 12). Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm(w szyciu do 

przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. 

Wyposażona jest w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej maszynie w 

porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie 

wykorzystuje się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz pokrętło regulacji o 

kilkustopniowej skali pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego 

materiału. Przycisk umieszczony w okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. Silnik servo 750 W 

wyposażony jest w funkcje pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla wstecznego. Oferujemy 

zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria 

dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

       150 mm 

     450 mm 

 

 

OLISEW OL-1510N-L25                          CENA NETTO 8900 PLN 
Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1510N-L25, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 660 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12mm 

mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 

do 180 Nm. Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej 

maszynie w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu 

specjalistycznym gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz 

pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwala na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do 

grubości szytego materiału. Przycisk umieszczony w okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. 

Silnik servo 750 W wyposażony jest w funkcje pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla 

wstecznego. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, 

szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

    660 mm 
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OLISEW OL-1560N-L25                CENA NETTO 9500 PLN 
Stębnówka dwuigłowa OLISEW OL-1560N-L25, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Długie ramię o powierzchni roboczej od igły do korpusu 

maszyny długości 660 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm(w 

szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 

Nm. Maszyna posiada dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10; 14 (standard 12). Wyposażona w mechanizm 

zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej maszynie w porównaniu do standardowego 

chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym gdzie wykorzystuje się grubsze nici. 

Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwala na 

dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału. Przycisk umieszczony w 

okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. Silnik servo 750 W wyposażony jest w funkcje 

pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od JUKI. 

 

  

 

 

 

660mm 

 

 

OLISEW OL-1560N-L25-7           CENA NETTO 13800 PLN 
Stębnówka dwuigłowa OLISEW OL-1560N-L25-7 z potrójnym transportem oraz funkcjami automatycznymi. 

Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa.Długie ramię o 

powierzchni roboczej od igły do korpusu maszyny długości 660 mm. Parametry: max. prędkość szycia 2000 

ściegów/min, max. dł. ściegu 9 mm lub 12 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, 

system igieł: 135x17, grubość igły: od 125 do 180 Nm. Maszyna posiada dostępne rozstawy między igłami: 6; 8; 10; 

14 (standard 12). Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Chwytacz w tej 

maszynie w porównaniu do standardowego chwytacza powiększony jest o 30%. Jest to korzystne w szyciu 

specjalistycznym gdzie wykorzystuje się grubsze nici. Stębnówka wyposażona jest w automatyczne funkcje: 

podnoszenia stopki, ryglowania, pozycjonowania igły, obcinania nici oraz funkcję automatycznego nakraczania. 

Dodatkową zaletą jest system smarowania chwytaczy oraz pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwala na 

dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału. Maszyna wyposażona w 

silnik energooszczędny POWERMAX. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę 

maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od 

JUKI. 

 

 

 

 

 

660mm   
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OLISEW OL-1710N             CENA NETTO 8700PLN  
Maszyna słupowa jednoigłowa OLISEW OL-1710N, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. 

ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17. Wyposażona 

w mechanizm zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem oraz pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali 

pozwalającej na dostosowanie wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału. Przycisk 

umieszczony w okolicy igielnicy uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. Silnik servo 750 W wyposażony jest w 

funkcje pozycjonowania, pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla wstecznego. Oferujemy zmontowany, gotowy 

do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję 

obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-1760N              CENA NETTO 9200 PLN 
Maszyna słupowa dwuigłowa OLISEW OL-1760N, potrójny transport. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich 

takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Parametry: max. prędkość szycia 2000 ściegów/min, max. dł. 

ściegu 9 mm (w szyciu do przodu i do tyłu), wysokość podnoszenia stopki 16 mm, system igieł: 135x17. Maszyna 

posiada dostępne rozstawy między igłami: 6; 10; 12 (standard 8). Wyposażona w mechanizm zabezpieczający igły i 

chwytacze przed zniszczeniem oraz pokrętło regulacji o kilkustopniowej skali pozwalającej na dostosowanie 

wysokości nakraczania wewnętrznej stopki do grubości szytego materiału. Przycisk umieszczony w okolicy igielnicy 

uruchamia funkcję rygla w trakcie szycia. Silnik servo 750 W wyposażony jest w funkcje pozycjonowania, 

pneumatycznego podnoszenia stopki i rygla wstecznego. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw 

zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do 

maszyny pasują części od JUKI. 
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OLISEW OL-1530-7              CENA NETTO 9100 PLN 
Jednoigłowa automatyczna stębnówka OLISEW OL-1530-7 z potrójnym transportem, bezpośrednim napędem (Direct 

Drive), powiększonym prześwitem i dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Stębnówka doskonale sprawdzi się w 

średnim i ciężkim szyciu. Potrójny transport maszyny bez problemu poradzi sobie z grubszymi i trudniejszymi w 

obróbce materiałami. Szycie materiałów o większej powierzchni jest łatwiejsze dzięki powiększonej powierzchni 

roboczej do 300mm (od igielnicy do korpusu maszyny). Stębnówka wyposażona jest w automatyczne funkcje: 

podnoszenia stopki, ryglowania, pozycjonowania igły, obcinania nici oraz funkcję automatycznego nakraczania. 

Wszystkie funkcje można zaprogramować przy pomocy elektronicznego panelu sterowania. Warto też wspomnieć o 

bezpośrednim napędzie i energooszczędnym silniku wbudowanym w głowicę maszyny. Dodatkowe przyciski 

funkcyjne zintegrowane z głowicą także ułatwiają szycie. Wśród kolejnych zalet maszyny warto też wspomnieć o 

bezpośrednim napędzie i energooszczędnym silniku wbudowanym w głowicę maszyny. Dodatkowe przyciski 

funkcyjne zintegrowane z głowicą także ułatwiają szycie. Wśród kolejnych zalet  

maszyny warto wymienić oświetlenie LED (z możliwością regulacji natężenia światła), jak i powiększony chwytacz. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

 

         120mm           300mm 

 

 

OLISEW OL 204-370                   CENA NETTO 12700 PLN 

Jednoigłowa stębnówka OLISEW OL 204-370 o łożu płaskim, wyposażona w chwytacz wahadłowy XXL typu 

"barrel".Maszyna posiada pneumatyczne podnoszenie stopki, ryglowanie i pozycjonowaniem igły, 

napęd energooszczędny HOSHING o mocy 750 W. System smarowania: manualny. Długość ściegu 12 mm, 

podnoszenie stopki 15 mm, system igieł 794, prześwit roboczy: 370 x 200 mm, grubość nici do #5. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od DURKOPP ADLER 204. 
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OLISEW OL-205-370          CENA NETTO 12800 PLN 
Jednoigłowa stębnówka OLISEW OL-205-370 o łożu cylindrycznym, wyposażona w chwytacz wahadłowy XXL 

typu „barrel”, pneumatyczne podnoszenie stopki, ryglowanie i pozycjonowaniem igły. Napęd energoszczędny o 

mocy 750 W manualny system smarowania, długość ściegu 12 mm, podnoszenie stopki 15 mm, system igieł 794, 

prześwit roboczy 370 x 200 mm, grubość nici do #5. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: 

główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. 

Do maszyny pasują częśći z DURKOPP ADLER 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-341              CENA NETTO 3778 PLN 
OLISEW OL-341 stębnówka jednoigłowa cylindryczna z potrójnym transportem (igła, ząbki i stopka) wyposażona 

w duży chwytacz na wałku pionowym, wysokie unoszenie stopki i igielnicy, cylindryczne ramię. Przeznaczona do 

szycia ciężkiego idealnie sprawdzi się w szyciu toreb, pokrowców i walizek. Oferujemy zmontowany, gotowy do 

pracy zestaw zawierający:główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję 

obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. Kopia maszyny JUKI 341. 
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OLISEW OL-335A               CENA NETTO 3100 PLN 
Lamowacz cylindryczny z potrójnym transportem. Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-335A z cylindrycznym 

łożem, z potrójnym transportem (ząbki, igła, stopka), regulowaną wysokością kroczenia stopki i dużym 

chwytaczem. Prześwit między igielnicą a ramieniem maszyny 260 mm. Przeznaczona do pracy w przemyśle do 

szycia grubych materiałów. Przystosowana do lamowania (również na ostrych łukach). Lamownik zamawiany jest 

oddzielnie w zależności od szerokości taśmy i sposobu zwijania. Mała średnica cylindrycznego łoża (51 mm) 

ułatwia szycie w trudno dostępnych miejscach oraz szycie obwodach zamkniętych tzw. szycie „na okrągło”. Idealna 

dla tapicerów, kaletników, producentów odzieży skórzanej i obuwia. Wyposażona w energooszczędny silnik. 

Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, 

akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od PFAFF. Kopia maszyny PFAFF 335. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-1342                      CENA NETTO 6300 PLN 
Stebnówka cylindryczna OLISEW OL-1342 z potrójnym transportem, z wysokim podnoszeniem stopki. Maszyna ta 

przeznaczona jest do szycia średniego i ciężkiego. Potrójny transport połączony z dużym skokiem igielnicy i 

podnoszeniem stopki na wysokość 16mm ułatwia szycie techniczne. Do zalet stębnówki można zaliczyć powiększony 

o 30 % chwytacz na wałku pionowym. Jest to korzystne w szyciu specjalistycznym, gdzie wykorzystywane są grubsze 

nici. Średnica cylindra ma 72mm. Energooszczędny silnik zamontowany w stębnówce pozwala na oszczędność 

energii sięgającą 70% w porównaniu z silnikiem sprzęgłowym. Do maszyny pasują części od JUKI. Oferujemy 

zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria 

dodatkowe, instrukcję obsługi. 
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OLISEW OL-1342V              CENA NETTO 6900 PLN 

Jednoigłowa stębnówka cylindryczna OLISEW OL-1342V z potrójnym transportem, z wysokim podnoszeniem stopki 

i listwą do lamowania. Maszyna ta przeznaczona jest do szycia średniego i ciężkiego. Potrójny transport połączony z 

dużym skokiem igielnicy i podnoszeniem stopki na wysokość 16mm ułatwia szycie techniczne. Do zalet stębnówki 

można zaliczyć powiększony chwytacz o 30%, od standardowego jest to korzystne w szyciu specjalistycznym, gdzie 

wykorzystywane są grubsze nici. Średnica cylindra ma 72mm co w połączeniu z ruchomą listwą do lamowania 

umożliwia wszywanie lamówki w trudnodostępnych miejscach. Energooszczędny silnik zamontowany w stębnówce 

pozwala na oszczędność energii sięgającą 70% w porównaniu z silnikiem sprzęgłowym. Oferujemy zmontowany, 

gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, 

instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od JUKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-1245                        CENA NETTO 5600 PLN 
Lamowacz z potrójnym transportem. 

Stębnówka jednoigłowa OLISEW OL-1245 z potrójnym transportem, powiększonym chwytaczem i z listwą do 

lamowania. Idealnie sprawdza się w szyciu średnim i ciężkim. Potrójny transport maszyny bez problemu poradzi sobie 

ze skórą, tapicerką meblową czy samochodową. Maszyna idealnie sprawdzi się też przy szyciu walizek, toreb i zasłon. 

Duży skok igielnicy także usprawnia techniczne szycie. Wśród zalet maszyny warto wymienić listwę do lamowania. 

W stębnówce zamontowany jest też powiększony chwytacz z własnym systemem smarowania oraz regulacja 

wysokości nakraczania, która gwarantuje idealną jakość ściegu dzięki możliwości płynnego przechodzenia stopki 

przez zgrubienia i szwy. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę 

i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. Do maszyny pasują części od PFAFF. 
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OLISEW OL-801                CENA NETTO 2550 PLN 
Maszyna OLISEW OL-801 przeznaczona do ścieniania brzegów skór jak również materiałów z tworzyw sztucznych 

i gumowych. Wykorzystywana przy produkcji obuwia, tapicerki meblowej, toreb, wyrobów technicznych i wielu 

innych. DANE TECHNICZNE: max. prędkość szycia 1000 - 1200 obr. / min; szerokość ścieniania 15-50mm; silnik 

servo energooszczędny; wymiary 530 x 340 x 370mm. Przeznaczenie: do ścieniania każdego rodzaju skóry, dermy, 

gumy. Wyposażona w automatyczną przystawkę do samoczyszczenia i ostrzenia noża. Oferujemy zmontowany, 

gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, 

instrukcję obsługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-600B                  CENA NETTO 3900 PLN 
Kuśnierka OLISEW OL-600B maszyna przeznaczona do szycia futer i skóry. Kuśnierka OLISEW jest bardzo prosta 

i wygodna w obsłudze. Maszyna wyposażona jest w automatyczny system smarowania. Maksymalna prędkość tej 

kuśnierki wynosi 2000 ściegów na minutę; maksymalna długość ściegu to 4,5 mm. Zastosowanie transportu 

talerzykowego umożliwia łatwiejsze dotarcie do trudnych miejsc, gwarantując odpowiednie przeszycie grubych 

warstw materiałów. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający: główkę maszyny, podstawę i blat, 

silnik, szufladkę, akcesoria dodatkowe, instrukcję obsługi. . 
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OLISEW OL-26-1A           CENA NETTO PLN 809 PLN 
Ręczna zaszywarka OLISEW OL-26-1A przenośna przeznaczona do worków papierowych, jutowych, foliowych i 

innych, w tym kilkuwarstwowych. Posiada wymuszony obieg oleju po najważniejszych elementach maszyny, dzięki 

czemu obsługa maszyny jest bardzo uproszczona i ograniczona do minimum. Sprawdzone urządzenie dostosowane 

jest do pracy ze szpulkami 200 g/1000m na bocznym zaczepie. Urządzenie posiada widiowy, napędzany nóż tnący 

nić po zaszyciu worka oraz przystosowany jest pod zawiesie (balanser) przejmujące ciężar urządzenia. Zasilana jest 

prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz. Prędkość obrotowa silnika to max 10000 obr/min, prędkość szycia 8 

m/min. Zaszywarka szyje standardowym ściegiem łańcuszkowo - oczkowym o długości 7,2mm. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

OLISEW RSD-65                                 CENA NETTO 267 PLN 
Uniwersalny nóż tarczowy OLISEW RSD-65 do cięcia lekkich i średnich materiałów. Sześciokątna tarcza tnąca o 

średnicy 65 mm umożliwia cięcie materiału do wysokości 22 mm. Krajarka tarczowa wyposażona w ostrzałkę oraz 

osłonę ostrza zapewniając bezpieczeństwo podczas cięcia materiału. Mały kształt oraz lekkość noża tarczowego 

zapewnia wygodę w użytkowania oraz wysoką precyzję cięcia.  

Urządzenie nadaje się do cięcia między innymi takich materiałów jak: tkanina, dzianina, drelich, cienkie skóry, filc, 

itp. 

 

Parametry techniczne: 
- średnica ostrza 65 mm 

- ostrze sześciokątne 

- wysokość cięcia do 22 mm  

- maksymalna prędkość cięcia   

2400 obr./min.  

- moc 150W  

- waga 1,2 kg  

- zasilanie 230V 

- długość przewodu około 2,5 m 
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OLISEW RSD-100                    CENA NETTO 422 PLN 
Nóż tarczowy OLISEW RSD-100 do cięcia lekkich i średnich materiałów. Ośmiokątna tarcza tnąca o średnicy 100 

mm umożliwia cięcie materiału do wysokości 26 mm. Ergonomiczny kształt oraz 3 rolki transportujące w podstawie 

noża umożliwiają lekkie oraz precyzyjne cięcie nożem.  

Krajarka tarczowa wyposażona w ostrzałkę oraz osłonę ostrza zapewniając bezpieczeństwo podczas cięcia materiału. 

Urządzenie nadaje się do cięcia między innymi takich materiałów jak: tkanina, dzianina, drelich, cienkie skóry, filc, 

itp. 

 

Parametry techniczne:  
- 3 rolki transportujące w podstawie 

- średnica ostrza 100 mm 

- ostrze ośmiokątne 

- wbudowana ostrzałka 

- wysokość cięcia do 26 mm  

- moc 245W  

- waga 2,9 kg  

- zasilanie 230V 

- długość przewodu około 3,0 m 

 

 

 

 

OLISEW CZD-108 5”                            CENA NETTO 1179 PLN 
Ergonomiczny i łatwy w obsłudze, lekki nóż pionowy OLISEW CZD-108 5”wyposażony w automatyczną ostrzałkę 

paskową i system smarowania. Szczególnie przeznaczony do cięcia małej ilości warstw. Mała waga (tylko 9 kg) czyni 

ten nóż bardzo poręcznym w użyciu, co umożliwia płynne prowadzenie noża podczas krojenia delikatnych tkanin i 

dzianin. Nadaje się zarówno do rozkroju wstępnego jak i końcowego. Konstrukcja stopy dodatkowo ułatwia swobodne 

operowanie nożem i minimalizuje niebezpieczeństwo przesuwania się warstw tkanin. Cechuje go stabilna i precyzyjna 

praca. 

Parametry techniczne: 
- moc 370W 

- szybkość 2800 suwów/minuta 

- wysokość cięcia do 9 cm 

- kabel zasilający o długości 320 mm 

- waga 9 kg 

- napięcie 230V 

 

Wyposażenie standardowe: 
- zapasowe ostrze 

- 10 pasków ostrzących 

- 2 śrubokręty 

- 2 klucze 

- 2 klucze imbusowe 

- 1 tubka smaru 

- 1 buteleczka oleju 

 

 

 

 

 



- 21 - 

OLISEW CZD-103 6”                  CENA NETTO 1285 PLN 
Nóź pionowy OLISEW CZD-103 6”. Ergonomiczny i łatwy w obsłudze uniwersalny nóż pionowy wyposażony w 

automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania. Przeznaczony do cięcia różnych rodzajów tkanin, dzianin oraz 

denimu i innych materiałów. Nadaje się zarówno do rozkroju wstępnego jak i końcowego. Konstrukcja stopy ułatwia 

swobodne operowanie nożem i minimalizuje niebezpieczeństwo przesuwania się warstw tkanin. Cechuje go stabilna 

i precyzyjna praca. 

 

Specyfikacja techniczna: 
- moc 550W 

- szybkość 2800 suwów/minuta 

- wysokość cięcia do 11 cm 

- kabel zasilający o długości 320 mm 

- waga 15 kg 

- napięcie 230V 

 

Wyposażenie standardowe: 
- zapasowe ostrze 

- 10 pasków ostrzących 

- 2 śrubokręty 

- 2 klucze 

- 2 klucze imbusowe 

- 1 tubka smaru 

- 1 buteleczka oleju 

 

 

OLISEW CZD-103 8”                  CENA NETTO 1285 PLN  

Nóź pionowy OLISEW CZD-103 8” Ergonomiczny i łatwy w obsłudze uniwersalny nóż pionowy wyposażony w 

automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania. Przeznaczony do cięcia różnych rodzajów tkanin, dzianin oraz 

denimu i innych materiałów. Nadaje się zarówno do rozkroju wstępnego jak i końcowego. Konstrukcja stopy ułatwia 

swobodne operowanie nożem i minimalizuje niebezpieczeństwo przesuwania się warstw tkanin. Cechuje go stabilna 

i precyzyjna praca. 

 

Specyfikacja techniczna: 
- moc 550W 

- szybkość 2800 suwów/minuta 

- wysokość cięcia do 16 cm 

- kabel zasilający o długości 320 mm 

- waga 15 kg 

- napięcie 230V 

 

Wyposażenie standardowe: 
- zapasowe ostrze 

- 10 pasków ostrzących 

- 2 śrubokręty 

- 2 klucze 

- 2 klucze imbusowe 

- 1 tubka smaru 

- 1 buteleczka oleju 

 

 

 

 

 



- 22 - 

OLISEW CZD-103 10”          CENA NETTO 1285 PLN 
Nóź pionowy OLISEW.CZD-103 10” Ergonomiczny i łatwy w obsłudze, uniwersalny nóż pionowy wyposażony w 

automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania. Przeznaczony do cięcia różnych rodzajów tkanin, dzianin oraz 

denimu i innych materiałów. Nadaje się zarówno do rozkroju wstępnego jak i końcowego. Konstrukcja stopy ułatwia 

swobodne operowanie nożem i minimalizuje niebezpieczeństwo przesuwania się warstw tkanin. Cechuje go stabilna 

i precyzyjna praca. 

 

Specyfikacja techniczna: 
- moc 550W 

- szybkość 2800 suwów/minuta 

- wysokość cięcia do 21 cm 

- kabel zasilający o długości 320 mm 

- waga 15 kg 

- napięcie 230V 

 

Wyposażenie standardowe: 
- zapasowe ostrze 

- 10 pasków ostrzących 

- 2 śrubokręty 

- 2 klucze 

- 2 klucze imbusowe 

- 1 tubka smaru 

- 1 buteleczka oleju 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-Q1            CENA NETTO 1750 PLN 

Uniwersalna napownica pneumatyczna OLISEW OL-Q1 wyposażona w jedną głowicę. Przeznaczona do zaciskania 

nap, nitów, guzióków, haków, oczek, wycinania otworów i wielu innych. Napownica załączana jest dwustopniowo 

co zwiększa bezpieńczeństwo pracy operatora. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający 

podstawę i blat. 
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OLISEW OL-Q3              CENA NETTO 2300 PLN  

Trzygłowicowa napownica pneumatyczna OLISEW OL-Q3 wykorzystywana jest do mocowania nap, nitów, 

guzików, haków, oczek. Dzięki przestawnej głowicy jedna osoba może wykonać trzy operacje wyciąć otwór, zamknąć 

jedną część napy, zamknąć drugą część napy. Napownica załączana jest dwustopniowo co zwiększa bezpieczeństwo 

pracy operatora. Ta napownica posiada największy siłownik pneumatyczny o płynnej regulowanej sile nacisku do 

650kg. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający podstawę i blat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-SQ1                  CENA NETTO 2200 PLN  
Napownica pneumatyczna jednogłowicowa OLISEW OL-SQ1 wykorzystywana jest do mocowania nap, nitów, 

guzików, haków, oczek. Urządzenie wyposażone jest w znacznik laserowy, umożliwiający dokładne ustawienie 

tkaniny względem pracującej głowicy (np. pozwala precyzyjnie ustalić miejsce wykonania otworu). Napownica 

załączana jest dwustopniowo co zwiększa bezpieczeństwo pracy operatora. Dodatkowo maszyna posiada regulowany 

czas docisku siłownika. Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw zawierający podstawę i blat. 
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OLISEW OL-SQ3                  CENA NETTO 3200 PLN 
Trzygłowicowa napownica pneumatyczna OLISEW OL-SQ3 wykorzystywana jest do mocowania nap, nitów, 

guzików, haków, oczek. Dzięki przestawnej głowicy jedna osoba może wykonać trzy operacje: wyciąć otwór, 

zamknąć jedną część napy, zamknąć drugą część napy. Urządzenie wyposażone jest w znacznik laserowy 

umożliwiający dokładne ustawienie tkaniny względem pracującej głowicy (np. pozwala precyzyjnie ustalić miejsce 

wykonania otworu). Napownica załączana jest dwustopniowo co zwiększa bezpieczeństwo pracy operatora. 

Dodatkowo maszyna posiada regulowany czas docisku siłownika. Ta napownica posiada największy siłownik 

pneumatyczny o płynnej regulowanej sile nacisku do 650kg. Oferujemy zmontowany gotowy do pracy zestaw 

zawierający podstawę i blat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISEW OL-MH1                    CENA NETTO 90 PLN 
Praska-napownica kaletnicza do oczek, nap i nitów. Jest to ręczna praska do wykonywania otworów w wielu 

warstwach materiału oraz do montażu różnego rodzaju zatrzasków, nap i tym podobnych. Solidne wykonanie 

napownicy gwarantuje jej wytrzymałość oraz skuteczność wykonywanej pracy. Oferujemy zmontowany, gotowy do 

pracy zestaw zawierający podstawę i blat. 
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