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Minerva była boginią sztuki i rzemiosła oraz mistrzynią mądrości w starożytnym Rzymie.

Ona zainspirowała Emila Rezlera i Josefa Koma, doświadczonego biznesmena i utalentowanego inżyniera,

 aby zwrócili uwagę na szycie - wyrafinowane rzemiosło, na pograniczu prawdziwej sztuki.

W 1871 roku firma Minerva zaczęła podbijać Wiedeń, a następnie ogarnęła całą Europę.

Kto zna przyczyny tego fenomenalnego sukcesu?

Może to zasługa bogini Minerwy przedstawionej na każdej maszynie do szycia marki?

Dziś marka Minerva jest symbolem niezawodności, trwałości i jakości.

Każda krawcowa, zarówno amatorska, jak i zawodowa, wie, 

że maszyna do szycia Minerva pomoże jej zrealizować każdą ideę lub fantazję, dać nie tylko inspirację, 

ale także szansę na kreatywność, spełnienie marzeń.

O rmie

Misją Minervy jest dać każdemu możliwość przemiany w zależności od nastroju, sprawić, 

by proces tworzenia ubrań był łatwy i interesujący. 

Założona na styku sztuki i rzemiosła Minerva zadbała o to, aby jej maszyny do szycia 

inspirowały profesjonalne krawcowe, przekształciły swoją pracę w uroczystość i pomogły tym, 

dla których szycie jest tylko ulubionym hobby, rozwijanie ich umiejętności Minerva. 

Profesjonalne maszyny do szycia inspirujące kreatywność!



Next 141D

14 programów ściegowych
1 pokrętło regulacji 
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici 
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolne ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk
Możliwość szycia grubych tkanin

Prędkość szycia: 850 rpm
Kraj pochodzenia: Wietnam
Waga: 6,0 kg
Gwarancja: 36 miesięcy.

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

www.minerva-sewing.pl

AksesoriaOpis

Mechaniczna seria

Szpulki(3Х)

Możliwość szycia podwójną igłą



Next 232D

www.minerva-sewing.pl

23 programy ściegowych
2 pokrętła regulacji
Chwytacz:Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolne ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk
Możliwość szycia grubych tkanin

Prędkość szycia: 850 rpm
Kraj pochodzenia: Wietnam
Waga: 6,0 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

Aksesoria Opis

Mechaniczna seria

Szpulki(3Х) Możliwość szycia podwójną igłą



www.minerva-sewing.pl

36 programów ściegowych
3 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Regulacja szerokości ściegów: 0 - 5mm
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 850 rpm
Kraj pochodzenia: Wietnam
Waga: 6,0 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

Next 363D

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Szpulki(3Х)
Możliwość szycia grubych tkanin



www.minerva-sewing.pl

21 programów ściegowych
2 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy

Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm

Oświetlenie pola pracy: LED-owe
Płynna regulacja naprężenia nici

Automatyczne obszywanie dziurki

Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania

Wymiana stopki w jeden przycisk

Rączka do przenoszenia
Możliwość szycia wstecz

Możliwość szycia podwójną igłą
Wygodny wybór ściegów
Szybka konguracja programów

Kraj producenta: Wietnam

Gwarancja: 36 miesięcy

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

5

Szpulki(3Х)

Automatyczny nawlekacz nici

Prędkość szycia: 800 rpm

Nóż boczny
Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Wolne ramię

Możliwość szycia grubych tkanin

Waga: 5,9 kg



www.minerva-sewing.pl

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

6

Szpulki(3Х)

2 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy

Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm

Oświetlenie pola pracy: LED-owe
Płynna regulacja naprężenia nici

Automatyczne obszywanie dziurki

Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania

Wymiana stopki w jeden przycisk

Rączka do przenoszenia
Możliwość szycia wstecz

Możliwość szycia podwójną igłą
Wygodny wybór ściegów
Szybka konguracja programów

Kraj producenta: Wietnam

Automatyczny nawlekacz nici

Prędkość szycia: 800 rpm

Nóż boczny
Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Wolne ramię

Możliwość szycia grubych tkanin

29 programów ściegowych

Gwarancja: 36 miesięcy
Waga: 5,9 kg



www.minerva-sewing.pl

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

M819B

7

Szpulki(3Х)

19 programów ściegowych
2 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Regulacja szerokości ściegów: 0 - 5mm
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Możliwość szycia grubych tkanin



www.minerva-sewing.pl

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

M823B
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Szpulki(3Х)

23 programów ściegowych
3 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Regulacja szerokości ściegów: 0 - 5mm
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Możliwość szycia grubych tkanin



www.minerva-sewing.pl

Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

M832B
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Szpulki(3Х)

32 programów ściegowych
3 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Regulacja szerokości ściegów: 0 - 5mm
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Możliwość szycia grubych tkanin
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Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

Сlassic
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Szpulki(3Х)

12 programów ściegowych
1 pokrętło regulacji 
Chwytacz: Wahadłowy
Półautomatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici 
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolne ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk
Możliwość szycia grubych tkanin

Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg
Gwarancja: 36 miesięcy.

Możliwość szycia podwójną igłą
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Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

J Standart
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Szpulki(3Х)

19 programów ściegowych
2 pokrętła regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Automatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 5,5 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Możliwość szycia grubych tkanin
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Mechaniczna seria

Opis Aksesoria

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Płytka do cerowania i haftowania
Rozpruwacz
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

J Basic
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Szpulki(3Х)

12 programów ściegowych
1 pokrętło regulacji
Chwytacz: Wahadłowy
Automatyczne obszywanie dziurki

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka

Oświetlenie pola pracy: LEDowe
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja długości ściegów: 0 - 4 mm
Stała szerokość ściegu
Płytka do cerowania i haftowania
Automatyczny nawlekacz nici
Nóż boczny
Regulacja docisku stopki

Możliwość szycia wstecz
Rączka do przenoszenia
Wolnę ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Możliwość szycia podwójną igłą
Prędkość szycia: 800 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 5,5 kg
Gwarancja: 36 miesięcy

Możliwość szycia grubych tkanin



Opis Aksesoria

60 programów ściegowych
1 pokrętło regulacji
Chwytacz: Rotacyjny

Regulacja długości ściegów: 0 - 4,5 mm
Regulacja szerokości ściegów 0 - 7 mm

Oświetlenie pola pracy: LED-owe
Płynna regulacja naprężenia nici

Możliwość pracy bez rozrusznika nożnego

Odłączenie dolnego transportu

Regulowany docisk stopki

Dźwignia regulacji na przednim panelu

Wolne ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Automatyczny nawlekacz nici
Automatyczny obcinacz nici

Rączka do przenoszenia

5 rodzajów automatycznego obszywania dziurek

Możliwość szycia podwójną igłą

Wygodny wybór ściegów

Gwarancja: 36 miesięcy

Komputerowa seria

13
www.minerva-sewing.pl

Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików
Stopka do ściegu krytego
Stopka do dorębiania
Stopka do ściegu satynowego 
Prowadnik krawędziowy

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Szpulki(3Х)
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka
Możliwość szycia wstecz

Możliwość szycia grubych tkanin

Prędkość szycia: 810 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg



OpisAksesoria

Komputerowa seria
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Stopka uniwersalna
Stopka do wszywania zamków
Stopka do obszywania dziurki
Stopka do przyszywania guzików
Stopka do ściegu krytego
Stopka obrębiająca
Stopka do ściegu satynowego 
Prowadnik krawędziowy

Podkładki lcowe pod szpulki
Krążek przytrzymujący szpulkę (mały)
Krążek przytrzymujący szpulkę (duży)
Trzpień dodatkowy
Zestaw igieł (3X)
Olejarka
Śrubokręt 
Prowadnik
Szpulki(3Х)
Rozrusznik nożny
Instrukcja obsługi
Miękki pokrowiec

90 programów ściegowych
1 pokrętło regulacji
Chwytacz: Rotacyjny

Regulacja długości ściegów: 0 - 4,5 mm
Regulacja szerokości ściegów 0 - 7 mm

Oświetlenie pola pracy: LED-owe
Płynna regulacja naprężenia nici

Możliwość pracy bez rozrusznika nożnego

Odłączenie dolnego transportu

Regulowany docisk stopki

Dźwignia regulacji na przednim panelu

Wolne ramię
Wymiana stopki w jeden przycisk

Automatyczny nawlekacz nici
Automatyczny obcinacz nici

Rączka do przenoszenia

7 rodzajów automatycznego obszywania dziurek

Możliwość szycia podwójną igłą

Wygodny wybór ściegów

Automatyczne nawijanie szpulki bębenka
Możliwość szycia wstecz

Możliwość szycia grubych tkanin

Prędkość szycia: 810 rpm
Kraj pochodzenia: Chiny
Waga: 6,1 kg
Gwarancja: 36 miesięcy



OpisAksesoria
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Rodzaj maszyny - Owerlok
4 programy ściegowe
Oświetlenie pola pracy: Żarówka
Długość ściegu: 1.1 - 4 mm
Szerokość ściegu: 2.3 - 7 mm
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja transportu różnicowego: 0.8 - 2.5 mm
Automatyczne nawlekanie chwytacza
Odłączenie górnego noża
Regulacja noży obcinających materiał - do 7 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 6 mm
Wymiana stopki w jeden przycisk
Rączka do przenoszenia
Możliwość szycia grubych tkanin
Igła: НАх1 (130/705Н)

1300Prędkość szycia: rpm
Kraj producenta: Taiwan

Dwuigłowy 4-nitkowy ścieg owerlokowy
Jednoigłowy 3-nitkowy ścieg owerlokowy
3-nitkowy ścieg rolujący
3-nitkowy ścieg płaski

rzełączenie na ścieg rolującP y (mareżka)
bez a y  wymi n płytki ściegowej

Stopka standardowa
Siateczka na nici (4 szt.)
Wbudowany pojemnik na akcesoria
Zestaw igieł НАх1 (№80 - 2szt., №90 - 2szt.)
Pinceta
Śrubokręt
Wkrętak sześciokątny dla wymiany igły
Miękki pokrowiec
Rozrusznik nożny
Olejarka
Instrukcja obsłługi
Pojemnik na ścinki

Owerloki i cowerloki
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Stopka standardowa
Siateczka na nici (4 szt.)
Zestaw igieł
Blokada szpulek (4 szt.)
Pinceta
Śrubokręt duży
Śrubokręt mały
Podkładka do stabilizacji szpulek (4 szt.)
Miękki pokrowiec
Rozrusznik nożny
Olejarka
Szczoteczka
Górny nóż
Instrukcja obsługi
Konwertor (2-nitkowy)
Pojemnik na ścinki

Owerloki i cowerloki

Rodzaj maszyny - werlokCo
14 programów ściegowych
Oświetlenie pola pracy: Żarówka
Regulowany docisk stopki
Długość ściegu: 1 - 4 mm
Szerokość ściegu z lewą igłą: 5.0 - 7.0 mm
Szerokość ściegu z prawą igłą: 3.0 - 5.0 mm
Płynna regulacja naprężenia nici
Regulacja transportu różnicowego: 0.6 - 2.0 mm
Automatyczne nawlekanie chwytacza
Odłączenie górnego noża
Regulacja noży obcinających materiał - do 7 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 4,5 mm
Skok igielnicy: 27 mm
Wymiana stopki w jeden przycisk
Rączka do przenoszenia
Możliwość szycia grubych tkanin
Igła: ELх705

1300Prędkość szycia: rpm
Kraj producenta: Taiwan



Notatki
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MINERVA

Importer:
COMTEL GROUP sp. z o.o. sp.k.

Pl. Kupiecki 2
32-800 Brzesko 

Tel: +48(22) 390-64-47
E-mail:     info@minerva-sewing.pl

        
 minerva-sewing.pl 
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