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Sp. j.

CENNIK NOWYCH MASZYN KRAWIECKICH
Maszyny firmy JOYEE /CHINY/
Stębnówki 1 igłowe o ściegu stębnowym

POZNAŃ 01.01.2014
OBOWIĄZUJĄ CENY W ZŁ
KURS EURO PRZELICZONY PO 4,2 ZŁ
cena kompletu

- JY-A320
wzór Juki DDL5550

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
długość ściegu do 5 mm, igła DBx1,
5000 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm

1060 zł +VAT23% =1303,8 zł
252 € netto
cena kompletu

- JY-A320-5
wzór Juki DDL5550 H

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
długość ściegu do 8 mm, igła DPx5,
3500 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm

1150 zł +VAT23% =1414,5 zł
274 € netto
cena kompletu

- JY-A350
wzór Juki DDL8500

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
długość ściegu do 5 mm, igła DBx1,
5500 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm

1250 zł +VAT23% = 1537 zł
298 € netto
cena kompletu

- JY-A350-5
wzór Juki DDL8500H

stębnówka 1 igłowa do materiałów średnich/grubych1250
długość ściegu do 8 mm, igła DPx5,
3500 ścieg/min, podniesienie stopki 8/13 mm

zł + VAT 23% = 1537 zł
298 € netto
cena kompletu

- JY-A350H
wzór Juki DDL5600

stębnówka 1-igłowa do materiałów średnich/grubych
długość ściegu do 8 mm, igła DPx5 duży chwytacz
3500 ścieg/min podniesienie stopki 8/13 mm

1300 zł +VAT23% = 1599zł
310 € netto
cena kompletu

- JY-A720-BD

1400 zł +VAT23% = 1722 zł
długość ściegu do 5 mm, igła DBx1 silnik w główce 333 € netto

stębnówka 1-igłowa do materiałów średnich/grubych
5000 ścieg/min podniesienie stopki 6/13 mm

cena kompletu

- JY-A720-5-BD

stębnówka 1-igłowa do materiałów średnich/grubych
długość ściegu do 5 mm, igła DPx5 silnik w główce
3500 ścieg/min podniesienie stopki 6/13 mm

1500 zł +VAT23% = 1845 zł
357 € netto
cena kompletu

- JY-A720-D7/PF-BD stębnówka 1-igłowa do materiałów lekkich/średnich 2800 zł

+VAT23% = 3444 zł

długość ściegu do 5 mm, igła DPx5 silnik w główce 667 € netto
3500 ścieg/min podniesienie stopki 6/13 mm, obcinanie nici
ryglowanie, wiper ,podnoszenie stopki,FULL panel, oświetlenie LED
cena kompletu

- JY-A720-5-D7/PF-BD stębnówka 1-igłowa do materiałów średnich/gr 2950 zł

+VAT23% = 3628 zł

długość ściegu do 5 mm, igła DPx5 silnik w główce 702 € netto
3500 ścieg/min podniesienie stopki 10/13 mm, obcinanie nici
ryglowanie, wiper ,podnoszenie stopki, FULL panel, oświetlenie LED
cena kompletu

- JY-A777-BD

1500 zł +VAT23% = 1845 zł
długość ściegu do 5 mm, igła DBx1 silnik w główce 357 € netto

stębnówka 1-igłowa do materiałów średnich/grubych
5000 ścieg/min podniesienie stopki 6/13 mm

cena kompletu

- JY-A520

1630 zł+VAT23% = 2004.9 zł
długość ściegu do 5 mm, igła DBx1 z odkrawaczem 388 € netto

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich

wzór Juki DLM5200N

4500 ścieg/min, podniesienie stopki 6/8,5 mm
cena kompletu
cena kompletu

- JY-A988-D7/PF

2950 zł + VAT23% =
702 € netto

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/

3628,5 zł

średnich długość ściegu do 5 mm, igła DBx1
z obcinaniem nitek, wiperem, pozycjonowaniem igły,
automatycznym ryglowaniem, programatorem ściegów,
automatycznym podnośnikiem stopki
sterowanie na energooszczędnym silniku AC SERVO 230 V
w główce maszyny 5000 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm

cena kompletu

- JY-A900-D3/AK/ WB/CPstębnówka 1 igłowa do materiałów
wzór Juki DDL9000SS

lekkich/ 2950

zł+ VAT 23% =3628,5 zł
702 € netto

średnich długość ściegu do 5 mm, igła DBx1
z obcinaniem nitek, wiperem, pozycjonowaniem igły,
automatycznym ryglowaniem, programatorem ściegów,1
bez automatycznego podnośnika stopki
sterowanie na energooszczędnym silniku DIRECT DRIVE 230 V
5000 ścieg/min, podniesienie stopki 5,5/15 mm

cena kompletu

- JY-A910-5 D3B/AK/ WB/CPstębnówka 1 igłowa do materiałów

3250 zł+ VAT 23% = 3997,5 zł
774 € netto

średnich długość ściegu do 5 mm, igła DPx5
z obcinaniem nitek, wiperem, pozycjonowaniem igły,
automatycznym ryglowaniem, programatorem ściegów,
z automatycznym podnośnikiem stopki
sterowanie na energooszczędnym silniku DIRECT DRIVE 230 V
3500 ścieg/min, podniesienie stopki 5,5/15 mm

- JY-H329A

stębnówka 1 igłowa do materiałów średnich/grubych 1630

zł+ VAT23% = 2004,9 zł
388 € netto

wzór Mitsubishi LY2-3300 długość ściegu do8 mm, igła DPx17 transport stopkowy
2000 ścieg/min, podniesienie stopki 8/13 mm
cena kompletu

- JY-H329CX /H339 stębnówka 1 igłowa do materiałów grubych /gruba nić1760 zł

+VAT23% =2164,8

zł wzór Mitsubishi LY2-3300 długość ściegu do8 mm, igła DPx17 transport stopkowy 419 € netto
2000 ścieg/min, podniesienie stopki 8/13 mm
cena kompletu

- JY-H628

stębnówka 1 igłowa do materiałów średnich/grubych 2700

zł + VAT 23% = 3321 zł
643 € netto

wzór Mitsubishi

długość ściegu do9 mm, igła DPx17 transport potrójny
2000 ścieg/min, podniesienie stopki 8/15 mm

stębnówki jedno-dwuigłowe o ściegu łańcuszkowym
cena kompletu

- JY-W481
wzór Juki MH481

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
max długość ściegu 4mm, ,igły TVx7
4500-5000 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy

3200 zł + VAT 23% = 3936 zł
762 € netto
cena kompletu

- JY-W480
wzór Juki MH480

- JY-W482
wzór Juki MH482

stębnówka 2 igłowa do materiałów lekkich/średnich
max długość ściegu 4mm, ,igły TVx7
4500-5000 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy
różne rozstawy igieł 3.2-12.7mm
stębnówka 2 igłowa do materiałów lekkich/średnich
max długość ściegu 4mm, ,igły TVx7 wersja tandem
4500-5000 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy

3500 zł + VAT 23% = 4305 zł
833 € netto
cena kompletu

3500 zł + VAT 23% = 4305 zł
833 € netto

- JY-W483
wzór Juki MH

3900 zł + VAT 23% = 4797 zł
929 € netto

stębnówka 3 igłowa do materiałów lekkich/średnich
max długość ściegu 4mm, ,igły TVx7 3 igłowa 6,4
4500-5000 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy

stębnówki 2-igłowe o ściegu stębnowym
cena kompletu

- JY-D842 (852)

stębnówka 2-igłowa do materiałów lekkich/średnich

2700 zł + VAT 23% = 3321 zł
643 € netto

wzór Brother LT2-B842, długość ściegu do 5 mm, igły DPx5
bez wyłączanych igieł ,transport igłowo-ząbkowy
różne rozstawy igieł, małe chwytacze,3500-4000 ścieg/min
cena kompletu

- JY-D872 (882)

igłowy, 3000 ścieg/min, do materiałów średnich/grubych

wzór Brother LT2-B872 długość ściegu do 7 mm, igły DPx5
bez wyłączanych igieł ,transport igłowo-ząbkowy
różne rozstawy igieł, duże chwytacze, 3000 ścieg/min

3500 zł + VAT 23% = 4305 zł
833 € netto
cena kompletu

- JY-D845 (855)

3600 zł + VAT 23% = 4428 zł
857 € netto

stębnówka 2-igłowa do materiałów lekkich/średnich

wzór Brother LT2-B845, długość ściegu do 5 mm, igły DPx5
z wyłączanymi igłami ,transport igłowo-ząbkowy
różne rozstawy igieł, małe chwytacze,3000 ścieg/min

cena kompletu

- JY-D875 (885)

stębnówka 2-igłowa do materiałów średnich/grubych

wzór Brother LT2-B875 długość ściegu do 7 mm, igły DPx5
z wyłączanymi igłami ,transport igłowo-ząbkowy
różne rozstawy igieł, duże chwytacze,3000 ścieg/min

4090 zł+VAT23% = 5030,7 zł
974 € netto
cena kompletu

- JY-D845-D3

6500 zł + VAT 23% = 7995 zł
1548 € netto

stębnówka 2-igłowa do materiałów lekkich/średnich

wzór Brother LT2-B845-380 długość ściegu do 5 mm, igły DPx5
obcinanie nitek , automatyczne ryglowanie wiper,
małe chwytacze, wyłączane igły,3000 ścieg/min
sterowanie na energooszczędnym silniku AC SERVO 230 V
cena kompletu

- JY-D875-D3

stębnówka 2-igłowa do materiałów średnich/grubych

6900 zł
1643 €

wzór Brother LT2-B875-380 długość ściegu do 7 mm, igły DPx5
obcinanie nitek , automatyczne ryglowanie wiper,
duże chwytacze, wyłączane igły,3000 ścieg/min
sterowanie na energooszczędnym silniku AC SERVO 230 V

podszywarki
- JY-T500

+ VAT23% = 8487 zł
netto

cena kompletu
podszywarka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
max długość ściegu 3-8mm, ,igły LWx6T ,wolne ramie,
1200 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy jednostronnie kryty
Przeskok ściegu 1:1 i 1:2, silnik 230V wbudowany

900 zł + VAT 23% = 1107 zł
214 € netto
cena kompletu

- JY-T600

2800 zł + VAT 23% = 3444 zł
max długość ściegu 3-8mm, ,igły LWx6T ,wolne ramie,
667 € netto

podszywarka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich

1200 ścieg/min, ścieg łańcuszkowy jednostronnie kryty
Przeskok ściegu 1:1 i 1:2,

ramieniówki
- JY-T933/PF3

ramieniówka 3 igłowa łańcuszkowa do materiałów
lekkich/średnich długość ściegu do 4,2 mm, z pulerem
3600 ścieg/min, podniesienie stopki 10 mm
zwijacz do ściegu francuskiego ,rozstaw igieł 6,4mm

4800 zł +VAT23% = 5904 zł
1143 € netto
cena kompletu

- JY-T933H/PF3

4800 zł +VAT23% = 5904 zł
4,2 mm, z pulerem
1143 € netto

ramieniówka 3 igłowa łańcuszkowa do materiałów
średnich/ciężkich długość ściegu do
3600 ścieg/min, podniesienie stopki 10 mm

zwijacz do ściegu francuskiego ,rozstaw igieł 6,4m

Stębnówki zyg-zag
cena kompletu

- JY-Z530

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag

Wzór Singer 20U53 do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 9 mm
długość (gęstość) do 5mm, 2500 ścieg/min, igły DPx5

1600 zł
381 €

+ VAT 23% = 1968 zł
netto

cena kompletu

- JY-Z630

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag

Wzór Singer 20U63 do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 12 mm
długość (gęstość) do 5mm,2000 ścieg/min, igły DPx5

1600 zł + VAT 23% = 1968 zł
381 € netto
cena kompletu

- JY-Z730A

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem trójskok

Wzór Singer 20U63 do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 18mm
długość (gęstość) do 5mm,1600 ścieg/min, igły DPx5

1900 zł + VAT 23% = 2337 zł
452 € netto
cena kompletu

- JY-Z530B

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag

Wzór Singer 20U63 do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 5mm
długość (gęstość) do 5mm,1600 ścieg/min, igły DPx5
do wyszywania oczek np. przy czapkach

1900 zł + VAT 23% = 2337 zł
452 € netto
cena kompletu

- JY-Z457DPLF

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag/trójskok

Wzór Singer 457

do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 5/8 mm
długość (gęstość) do 2mm,4200 ścieg/min, igły 1906

5900 zł + VAT 23% = 7257 zł
1405 € netto
cena kompletu

- JY-Z457A125
Wzór Singer 457

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag
do materiałów lekkich/średnich, szerokości do 5 mm
długość (gęstość) do 2mm,5000 ścieg/min, igły DPx5

4700 zł + VAT 23% = 5781 zł
1119 € netto
cena kompletu

- JY-Z229

stębnówka 1 igłowa szyjąca ściegiem zyg-zag /inne

9800 zł + VAT 23% = 12054 zł
2333 € netto

Elektroniczna, do materiałów lekkich/średnich,
szerokości do 12 mm,długość (gęstość) do 5mm,
silnik Direct Driver w głowicy maszyny, panel umożliwia
szycie ściegiem prostym,zyg-zag,3-skokiem,4-skokiem i
i wieloma ściegami ozdobnymi, automatyczne obcinanie
nici podnoszenie stopki, ryglowanie i pozycjonowanie igły
5000 ścieg/min, igły DPx5

.

Owerloki (Overlock)
cena kompletu

- JY-B603
wzór Siruba 737

owerlok 1 igłowy, 3 - nitkowy do materiałów lekkich/
średnich, 6000 ścieg/min igły B27
szer. obrzucania 1,5 – 6 mm

1680 zł +VAT 23% = 2066,4 zł
400 € netto
cena kompletu

- JY-B604
wzór Siruba 747

owerlok 2 igłowy, 4 - nitkowy do materiałów lekkich/
średnich 6000 ścieg/min igły B27
szer. obrzucania 3 – 6 mm

1680 zł +VAT23% =2066,6 zł
400 € netto
cena kompletu

- JY-B604-B
wzór Siruba 747

owerlok 2 igłowy, 4 - nitkowy do materiałów lekkich/
średnich, 6000 ścieg/ min igły B27 z zaszywaniem
ściegu początkowego ,szer. obrzucania 3 – 6 mm

1880 zł + VAT 23% = 2312,4 zł
448 € netto

cena kompletu

- JY-B605
wzór Siruba 757

owerlok 2 igłowy, 5 - nitkowy do materiałów lekkich/

1900 zł
452 €

średnich, 5500 ścieg/min igły B27
szer. obrzucania 3 – 6 mm rozstawy igieł 3 lub 5 mm

+ VAT 23% = 2337 zł
netto

KAPÓWKI /RENDERÓWKI (Interlock)
cena kompletu

- JY-C122-356

3 igłowa, 5 – nitkowa do materiałów lekkich/

2950 zł
703 €

+ VAT 23% = 3628 zł

wzór Siruba F-007H-W122 średnich z przelotem górnym i dolnym płaska
netto
6000 ścieg/min, igły UY128 GAS ,rozstawy igieł 4,8 5,6 6,4 mm,
cena kompletu

- JY-C222-356

3 igłowa, 5 – nitkowa do materiałów lekkich/

3000 zł + VAT 23% = 3690 zł
714 € netto

wzór Siruba F-007H-W222 średnich z przelotem górnym i dolnym płaska
do lamowania 6000 ścieg/min , igły UY128 GAS ,rozstawy igieł 4,8 5,6 6,4 mm

cena kompletu

3300 zł + VAT 23% = 4059 zł
wzór Siruba C-007H-W122 średnich z przelotem górnym i dolnym cylindryczna 786 € netto

- JY-C122-356/CH-C1

3 igłowa, 5 – nitkowa do materiałów lekkich/

6000 ścieg/min , igły UY128 GAS ,rozstawy igieł 4,8 5,6 6,4 mm
cena kompletu

- JY-C279 szlufkarka

2 igłowa, 3 – nitkowa do materiałów lekkich/

4800 zł + VAT 23% = 5904 zł
1143 € netto

średnich z przelotem dolnym i wyrównującymi
nożami bocznymi 4200 ścieg/min , igły UY128 GAS
rozstawy igieł 6,4 mm, transport ząbkowy dolny

MASZYNY SPECJALISTYCZNE
cena kompletu

- JY-K190
wzór Juki LK1900

ryglówka elektroniczna z płynną regulacją długości

9900 zł + VAT 23% = 12177 zł
2357 € netto

i szerokości rygla jak również możliwością
zaprogramowania różnych kształtów np. podkuwek,
kwadratów, prostokątów oczek .Programowanie kolejności
wykonywania różnych sekwencji rygli 2700 ścieg/min
igły DPx5.automatyczne obcinanie nitek i podnoszenia stopki.

cena kompletu

- JY-K193
wzór Juki LK1903

- JY-K578
wzór Juki LBH 1790

- JY-K780
wzór Juki LBH 780

guzikarka elektroniczna z płynną regulacją ilości

9900 zł + VAT 23% = 12177 zł
2357 € netto

szytych ściegów jak również typów przyszyć guzika
2,3,4 dziurkowych przyszywanych równolegle na krzyż
trójkąt i zyg-zag. Posiada 33 różne wzory przyszywania.
2500 ścieg,/min igły DPx5 guziki 10-32 mm w zależności od
modelu. Automatyczne obcinanie nitek i podnoszenia stopki.
cena kompletu
dziurkarka elektroniczna z płynną regulacją długości 17900

zł + VAT 23% = 22017 zł
4262 € netto

i szerokości szytych dziurek jak również gęstości ściegu
Możliwość wyboru kształtów dziurek ,typów rygli końcowych
oraz sekwencji szycia różnych rodzaji dziurek w dowolnej kolejności.
3500 ścieg,/min igły DPx5 długość dziurki do 41mm
Automatyczne obcinanie nitek i podnoszenia stopki
cena kompletu
dziurkarka mechaniczna z płynną regulacją długości
(przecięcie 6,3-38mm) i szerokości (2,5-5mm) szytych

6800 zł + VAT 23% = 8364 zł
1619 € netto

dziurek jak również zmianą gęstości ściegu za pomocą kół zębatych
Centralne smarowanie, igły 135x5 ,obcinanie nici, prędkość szycia 3600 ścieg/min
cena kompletu

- JY-K373
wzór Juki MB 373

2800 zł + VAT 23% = 3444 zł
szytych ściegów (8,16,32) jak również typów przyszyć guzika 667 € netto
guzikarka 1 nitkowa z obcinaniem nici regulacją ilości

2,4 dziurkowych .średnica guzika 9-27mm,możliwość
zamontowania przyrządu do szycia guzików na stopce
Prędkość szycia 1500 ścieg/min Igły TQx1,TQx3,TQx7

MASZYNY DO ŚCIEGÓW OZDOBNYCH
cena kompletu

- JY-T200

stębnówka 2-igłowa do materiałów lekkich/średnich

3500 zł +VAT23% = 4305 zł
833 € netto

długość ściegu do 5 mm, igła DBx1,
2500 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm
Maszyna do szycia imitacją szycia ręcznego w
zależności od rozstawu3-5mm.Od góry ścieg łańcuszkowy
pod spodem imitacja (widoczny co drugi ścieg)

cena kompletu

- JY-T925

stębnówka 1 igłowa do materiałów lekkich/średnich
długość ściegu do 5 mm, igła DBX1,
4000 ścieg/min, podniesienie stopki 6/13 mm
Do szycia z przeplotem włóczką pojedynczym lub
podwójnym warkoczem

3500 zł +VAT23% = 4305 zł
833 € netto

NOŻE KROJCZE PIONOWE
cena kompletu

- JY-J300 -8

Nóż pionowy 8” 550 W wzó® Estman
Z automatycznym ostrzeniem

1700 zł +VAT23% = 2091 zł
405 € netto
cena kompletu

- JY-J300-10

Nóż pionowy 10” 750 W wzó® Estman
Z automatycznym ostrzeniem

1900 zł +VAT23% = 2337 zł
452 € netto

