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SYMASKINER -  rettsøm

JUKI DDL-9000
1-nåls rettsømsmaskin (stingtype 301) med undertransport. 
Maskinen har automatisk trådkutter, festing og labbløft betjent 
av elektromagneter slik at maskinen slipper trykklufttilkobling. 
Maks sømhastighet 5.000 sting pr. min. Maks stinglengde 5 
m.m. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, innebygd 1-faset servomotor, betjeningspanel og halo-
genbelysning.  

Dette er en universal 1-nåls rettsømmaskin som passer 
for de aller fleste materialer fra tynt til mellomgrovt. Den 
dekker hele spekteret på feks. en bunad.
Kan også med riktig ekstrautstyr sy ekstremt tynne ma-
terialer, men også skinnbesetning på bunader.

JUKI DLN-9010
1-nåls rettsømsmaskin (stingtype 301) med undertransport og 
nåltransport.  
Sentralsmøring uten åpent oljebad. Maskinen har automatisk 
trådkutter, festing og labbløft betjent av elektromagneter slik at 
maskinen slipper trykklufttilkobling. Maks sømhastighet 5.000 
sting pr. min. Maks stinglengde 4,5 m.m. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, innebygd 1-faset servomotor, betjeningspanel og halo-
genbelysning.

Dette er en universal 1-nåls rettsømmaskin som passer 
for mellomgrove og grove materialer.
Siden maskinen har nåltransport egner den seg ikke så 
godt til veldig tynne stoffer.
Nåltranportmaskinen kan brukes på tynnere skinnmate-
rialer med godt resultat.

DÜRKOPP ADLER 367-170010/E2
1-nåls rettsømsmaskin (skyttelsøm stingtype 301) med over-, 
under- og nåltransport og alternerende labber. Maskinen har 
stående griper med stor spole. Den har ekstra stort gjennom-
gangsrom på 33.5 cm fra nålen og inn til armen og 125mm 
høyde.
Maskinen har justerbar alterneringshøyde opp til 8 m.m. og 
labbløft på max 20 m.m. Sømhastighet max 2.800 sting/min 
og  max stinglengde 8 m.m. Maskinen kan ta tråd opp til nr 
15/3.
Maskinen leveres med bordplate, høydejusterbart stativ, 
1-faset elektronisk servomotor Ho Hsing og halogen belysning

Robust maskin beregnet for møbel, skinn og tynnere 
lærvareproduksjon. Grunnet de to trykkføttene som 
transporterer synkront med undertransportøren trekker 
denne maskin likt over og under.
Maskinen kan sy med tykk tråd og nåltykkelse opptil 180 
(avhengig av modell).

Undertransport

Nåltransport

Alternerende transport
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SYMASKINER -  rettsøm

DÜRKOPP ADLER 367-170115/E2
Som maskin 367-170010, men den har i tillegg automatisk 
trådkutter, automatisk festing og automatisk labbløft for mer 
effektiv produksjon.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

PFAFF 335-G-6/01BLN
1-nåls friarmsmaskin med standard sømverktøy for vanlig 
søm. 
Maskinen er utstyrt med over-, under- og nåltransport og alter-
nerende labber. Maks stinglengde inntil 6 mm. Sømhastighet 
2.800 sting/min. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, clutchmotor og Lival belysning.

Også en friarmsmaskin for lettere å sy f.eks. vesker og 
sylinderformede  produkter. 
Maskinen kan sy med nål maks 100.  

PFAFF 335-G-6/01-900/52 BLN
Som overnevnte maskin 335-G-6/01BLN, men den har i 
tillegg automatisk trådkutter, automatisk festing og autom-
atisk labbløft for mer effektiv produksjon.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

DÜRKOPP ADLER 669-180010/E1
1-nåls friarms-maskin med skyttelsøm (stingtype 301) og 
horisontal griper. Maskinen har over-, under- og nåltransport 
og alternerende labber. Den er utstyrt med et justeringsratt 
for innstilling av stinglengder forrover og et justeringsratt for 
innstilling av labbens alterneringshøyde. Maksimumshas-
tighet er 3.000 sting pr. min, og max labbløft er 20 mm. 
Stinglengde max 9mm. og hele 9 mm alterneringshøyde. 
Maskinen har ekstra stort gjennomgangsrom innenfor nålen. 
Utsjaltbar undertransportør for lettere omstilling til kantebånd-
soperasjoner.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, 1-faset elektronisk servomotor og halogen belysning.

Denne maskin er utstyrt med friarm slik at det er lettere 
å sy f.eks. vesker og sylinderformede  produkter. Ma-
terialet “henger ned” så det er enklere å komme inntill 
objekter som skal monteres.
Maskinen kan sy med nål maks 160.  

Alternerende transport

Friarmsmaskin

Friarmsmaskin
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DÜRKOPP ADLER 524i-811 525 E075
1-nåls rettsøm/sikksakk maskin for universell bruk til de 
fleste typer stoff og lettere skinn. 
Maskinen har en robust konstruksjon med gode søm egen-
skaper, den er enkel å håndtere, og er brukervennlig. 
Den har maks stinglengde på 5 mm og maks sikk-sakk 
bredde på 10 mm. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, servomotor og halogen belysning.

Dette er en universal rettsøm og sikk-sakk 
maskin som er egnet til søm av de aller fleste 
materialer. 

DÜRKOPP ADLER 524i-847 525 E075
Som overnevnte maskin 524i-811, men den har i tillegg au-
tomatisk trådkutter, automatisk festing og automatisk lab-
bløft for mer effektiv produksjon. Med Efka servomotor og 
V820 panel.

SPESIALLABB MED FØRING FOR MASKIN 524i og 525 E075
Spesialutviklet labb med føring for 3 forskjelige båndbredder. Gjør det mye enklere å sy bånd. Del nr: DAS980 031603.

SYMASKINER -  rettsøm/sikksakk
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SYMASKINER

SAILRITE LSZ-1
Dette er en liten, enkel og transportabel sikk-sakk maskin 
for reparasjon av seil o.l. 

Maskinen leveres med koffert.

Maskinen drives normalt med strøm, men det kan kjøpes 
med ekstrautstyr for å bruke den uten strøm (et stort støpe-
jernshjul med håndtak for manuell drift f.eks. for bruk om-
bord i båt).

JUKI LZ-2281NB
1-nåls rettsøm/sikk-sakk maskin.  
Maskinen har maks sikk-sakkbredde på 8.0 mm og maks stin-
glengde på 5 mm.
Den er godt egnet for lette til mellomgrove materialer.
Der er knebryter for løfting av trykkfoten. Festing i start og stopp 
ved hendel til høyre på maskinen.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ, 
1-faset servomotor og halogenbelysning.

Dette er en universal rettsøm og sikk-sakk maskin som er egnet til 
søm av tynt til medium tykt  materiale. 

Denne maskinen kan også utstyres med spesiallabb med føring 
ved bruk av adapter for labbfeste.
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SYMASKINER

PG M852-17
1-nåls, 3-tråds overlockmaskin. Sømhastighet 7.000 sting/
minutt.  Overlockbredden er 5 mm.
Maskinen har justerbar stinglengde fra 1,1 - 3,8 mm, labbløft 
opp til 5.5 mm, differensial undertransport og sentralsmøring. 
Maskinen leveres komplett med bordplate (montert helt ned-
senket), høydejusterbart stativ, Moretti 1-faset elektronisk ser-
vomotor og halogen belysning. 

Denne overlockmaskinen brukes for å sy kanten 
på faste og elastiske stoffer slik at stoffkanten ikke 
rakner.
Leveres og i modell M852-13. Da har den to nåler 
og fire tråder. Denne maskin er spesielt egnet for 
sammensøm av grove strikkevarer.

Tilleggsutstyr:
Linjal (PG210685/K)    

PG M832-70 5x5
2-nåls, 5-tråds safetymaskin. Sømhastighet 7.000 sting/
minutt.
Maskinen har justerbar stinglengde fra 1,1 - 3,8 mm, 
differensi¬al undertransport og sentralsmøring. 
Maskinen leveres komplett med bordplate (montert helt ned-
senket), høydejusterbart stativ, Moretti 1-faset elektronisk ser-
vomotor og halogen belysning.

Denne safetysømsmaskinen lager en overlock-
søm og har i tillegg en rettsøm innenfor (overlock 
med separat to tråds bindsøm). 
Den er egnet for sammensøm av faste materialer. 
Brukes mye på skjorter, bukser, jeans etc. 
Egner seg derimot ikke så godt til elastiske stoffer 
når bindsømmen benyttes.

Tilleggsutstyr:
Linjal (PG210685/K)    

overlock

safety



7 InnovatIve løsnInger for IndustrIell produksjon

SYMASKINER

TREASURE BS-101
1-tråds kjedesømsmaskin for blindfalding av bukser, skjørt, 
gardiner o.l.. 
Maskinen har en universalfot som gjør den mer fleksibel. Den 
har justerbar stinglengde fra 3 - 8 mm, og valgmulighet mellom 
skipp 2:1 eller 1:1, max 2.500 sting/min. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, 1-faset elektronisk servomotor clutch motor og halogen 
belysning.

Maskin som syr en såkalt blindsøm. Sømmen 
brukes på bukser, skjørt, gardiner etc, hvor søm-
men ikke skal synes på retten av stoffet. 
Maskinen har kun en tråd.

BONIS S-51
Pelssømsmaskin beregnet for kraftig materiale som selskinn, 
reinsskinn, saueskinn m.m.
Det er en 1-tråds kjedesømsmaskin. Maksimum 15 m.m. åpn-
ing mellom transporthjulene. 
Maskinen leveres komplett med høydejusterbart stativ, 1-faset  
servomotor, bordplate og halogen belysning.

Maskin for selskinn, reinsskinn, saueskinn m.m.
Også spesielt godt egnet for skoproduksjon av 
skinn hvor det brukes tykke materialer som f. eks. 
selskinn og reinskinn. 

BONIS B-27
Pelssømsmaskin beregnet for lette og mellomgrove materi-
aler. 
Det er en 1-tråds kjedesøm. Maksimum 12 m.m. åpnning mel-
lom transporthjuelen.
Maskinen leveres komplett med høydejusterbart stativ, 1-faset 
servomotor, bordplate og halogen belysning. 

Maskin for lettere pelstyper som f.eks. kanin.  
Denne maskin egner seg ikke så godt for sel og 
reinskinn.
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PRESSEUTST YR

TR2126 ALIFLEX
Pressebord med vakum og varme. Kileformet presseflate på 
112 cm lengde x 38 cm bredde og 23 cm i front. Bordet har 
innebygget vakuumvifte på 450 W og innebygget varme for å 
hindre kondens og vannoppsamling i bordet. Varmen i bordet 
er justerbar ved hjelp av et hjul (400 W). Under bordet er en 
stoffoppsamlerhylle. Bordet har fjærbelastet høydejustering fra 
71 til 94 cm høyde.  Strømtilslutning 1-faset, 230V.
Bordet finnes i 2 størrelser med kileformet presseflate (2126, 
2127) og i en utgave med rektangulær presseflate.er (2128).
Pressebukker er tilleggsutstyr.
Profesjonelt bord – beregnet for kontinuerlig bruk hele dagen.

Tilleggsutstyr:
LA55 3-faset, 0.55 KW motor (gir raskere vakum) 
L261 Eksosrør for steam
X900 Feste for avlastningsoppheng og lysrør
X200   Balanser for pressejern (krever X900)
X300 Lysrør (krever X900)
B001 Arm med vakuum for feste av bukker
B240 Standard armbukk med varme
B141 Standard armbukk uten varme
B244 Standard pussbukk eggform med varme
B143 Standard pussbukk uten varme
Arm B001 er helt nødvendig å ha dersom man ønsker bukker.

 

Vakuum og varme

Mod. 2127 Mod. 2128Mod. 2126

TR1230 TREVIL FABER
Transportabel steamkjele. Kjelen er av rustfritt stål med 
1400 W varmeelement og 5 liter vanntank. Arbeistid ca. 5 t. 
sammenhengende bruk.
Manuell påfylling av vann. Inklusiv sikkerhetsutstyr i forbindelse 
med avtapping.
Kjelen leveres med pressejern. Vekt 15 kg.
Stativ for Faber leveres som tilleggsutstyr (X001).
Beregnet for profesjonelt bruk. 

TR1523 TREVIL FABER UNITRON
Steamkjele med hjul. Kjelen er av rustfritt stål med 2000 
W varmeelement og 5 liter vanntank. Kan kobles til 
ekstern vanntilførsel for automatisk påfylling av vann med 
fødevannspumpe og automatisk nivåkontroll av vannet. 
Kjelen leveres med pressejern. Vekt 43 kg.
Beregnet for profesjonelt bruk
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PRESSEBUKKER

Arm for feste av bukker

Armbukk med varme

Armbukk uten varme

Pussbukk uten varme

Pussbukk med varme

Armbukk lang

Buksebukk
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FIKSERING/ TR ANSFERPRESSE

267.01 FIKSERINGSPRESSE 
Manuell fikseringspresse med presseflate 1180 x 450 
mm. Den har tidsstyring med akustisk signal, regulator 
for temperatur og manuelt justerbart trykk.
For termofiksering av materialer (f.eks. fiksering av flie-
selin på baksiden av tekstiler). 

44-AD3838MINI QUICK RELEASE
Manuell svingpresse for transfer. Presseflate 38 x 38 cm 
(utbyttbar). Overdelen svinges sideveis slik at man har 
god oversikt over transfermerket/plagget og gjør det en-
kelt å plassere og feste. Maskinen kan brukes til både 
tynne og tykke materialer.
Maskinen har digital temperaturkontroll og forhåndsinnstill-
ing av tid og temperatur med nedtelling til alarm.
Manuell justering av pressetrykket.
Temperatur 70 – 230 grader C og pressetid 0 – 9.59 
minutt. Strøm 10A/1800W. Vekt 39.5 kg.

Tilleggsplater:
15 x 15 cm, 20.5 x 20.5 cm, 25 x 25 cm og 30.5 x 30.5 cm

44-AD3850MAJOR
Pneumatisk operert transferpresse - tohåndsbetjent. 
Presseflate 38 x 50 cm (utbyttbar).
Overdelen svinges sideveis slik at man har god oversikt 
over transfermerket/plagget og gjør det enkelt å plassere 
og feste. 
Pneumatikken gjør at den fysiske belastningen for oper-
atøren blir redusert, og man får et jevnt trykk over hele 
presseflaten. Maskinen er beregnet for høy produksjon.
Maskinen har digital temperaturkontroll og forhåndsinnstill-
ing av tid og temperatur med nedtelling til alarm. Temper-
atur 70 – 235 grader C og pressetid 0 – 9.59 minutt. Strøm 
12.5A/2500W. Vekt 69 kg.
Maskinen krever trykklufttilkobling.
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SKJÆREMASKINER

35-RS100 OCTA
Hendig og lett håndterlig rundknivsmaskin med  
elektrisk motor på 100 W. Den har et 8-kantet 
blad på 100 mm. diameter. Påmontert slipeap-
parat. Skjærehøyde opp til 25 mm. Vekt 2.9 kg.
Maskinen er beregnet for bruk på ett eller flere lag  
medium materiale (konfeksjon, møbel). 

36-FAVORIT-V
Liten rundknivsmaskin med elektrisk motor på 
90 W. Den har et 7-kantet blad på 50 mm diam-
eter. Påmontert slipeapparat. Skjærehøyde opp 
til 10 mm.
Vekt uten ledning 800 gram.
Maskinen er beregnet for bruk på ett  eller flere lag  
medium materiale (konfeksjon, møbel). 

Vi tilbyr også et bredt utvalg sakser.
Be om å få tilsendt vår 
saksekatalog! 
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MALJEMASKIN

J-22 
Manuell maskin for isetting av maljer.  Manuell ilegging 
av maljene. Setter maljer i 1 operasjon (kutter og setter i 
maljen).
Beregnet for lav volum produksjon.
Maskinen tar maljer i størrelse opp til 14 mm (inner diam-
eter).
Høyde 70 cm, 10 cm bredde, dybde 30 cm, vekt 8 kg.

J-25  
Pneumatisk maskin for isetting av maljer. Manuell innleg-
ging av overdel og underdel. 
Setter maljer i 1 operasjon (kutter og setter i maljen).
Beregnet for medium volum produksjon. 
Maskinen tar maljer i størrelse opp til 40 mm. Maskinen 
opereres ved hjelp av fotpedal. 
Krever trykklufttilkobling.
Høyde 48 cm, 15 cm bredde, dybde 43 cm, vekt 25 kg.

Tilleggsutstyr:
Bord med stativ

J-228  
Automatisk elektronisk maskin for isetting av maljer. Den 
har automatisk mating av overdel. 
Fordelen med denne maskinen er at den ikke bråker så 
mye som de pneumatiske modellene.
Setter maljen i 1 operasjon (kutter og setter i maljen). 
Maskinen kan også lage hull uten å sette i maljer.
Maskinen tar maljer i størrelse opp til  8 mm inner diam-
eter. Maskinen opereres ved hjelp av fotpedal. 
1-faset, 230 V. Krever ikke trykkluft. Produksjon 200 stk./
time. 
Høyde 141 cm, 90 cm bredde, dybde 64 cm, vekt 116 kg. 

ASTOR A5
Manuell maskin for isetting av maljer str. 4/7.  Beregnet for 
lav volum produksjon.
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49-SIL-AIR15D KOMPRESSOR
Dette er en liten og stillegående kompressor (kun 30 
DB/A). Den produserer 12.5 liter/minutt ved 6 bar. 
Max trykk er 6 bar. Kompressoren har en tank på 1,5 
liter, og går på 220V, 1-faset strøm. 
 

48-PAP50/24AL KOMPRESSOR
Dette er en stillegående kompressor (40 DB/A). Den 
produserer 60 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 8 
bar. Kompressoren har en tank på 24 liter, og går på 
220V, 1-faset strøm. 

FARGEMASK./KOMPRESSOR

OMAC 310 
Vertikal fargemaskin for å farge kanter på lærvarer som 
f.eks. belter, vesker o.l. Fargedosering.
Elektronisk hastighetskontroll. Vekt 20 kg.
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MODELLDUKKER

EASY FIT 
Justerbar modelldukke. Dame og herremodell.

UNIVERSAL 
Justerbar modelldukke. Dame og herremodell.

EUROP 2000 
Modelldukker i faste størrelser. Dame og herremodell.

LADY VALET 
Justerbar modelldukke. Damemodell.

Vi tilbyr et bredt utvalg modelldukker.
For mer detaljer, be om å få tilsendt vår katalog! 
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SWF MA-6
Med denne maskinen kan du enkelt brodere flotte design på for 
eksempel caps, hånduker, T-skjorter, piquet, collegegensere, fleece, 
softshell m.m.
SWF MA-6 har 6 nåler og dermed plass til 6 farger på trådstativet. 
Maskinen kutter automatisk trådene i henhold til designet og byt-
ter selv til neste farge som man har forhåndsvalgt før brodering.
Maskinen har en stort og oversiktlig LCD pekeskjerm (oper-
atørpanel).
Det følger med en del standard alfabet/skrifttyper: Arial full 
block, Times New Roman, Open Road, Comic sans, Mono, 
Impact, Old Block, Hy Beta, Floridiana, Commercial, Broad-
way, School Book, Pro Neo, Loose script og Kaufmans.
Dette er en bordmodell, men stativ med hjul kan kjøpes som 
tilleggsutstyr.
Maskinen er produsert av SWF som er en ledende lev-
erandør av industrielle broderingsmaskiner.

Maskindata:
- 6 nåler og plass til 6 ulike farger på trådstativet. 
- Automatisk fargeskift.
- Automatisk trådkutting av over- og undertråden.
- Automatisk smøresystem.
- Sensor for trådbrudd .
- Sømhastighet 1.000 sting/min og stinglengde 
   0.1 – 12.7 mm. 
- Alle funksjoner styres ved å trykke på den lettleste LCD 
  skjermen på 15.7 cm. 
- Maskinen har diskettstasjon og USB porter. 
- Minne for design
- Maskinen leser følgende broderingsformat: sst, swf, dst, dsb, dsz, tap, exp.
- Design trace funksjon 
- Rotering av design
- Friarmen gjør det enkelt å brodere capser, vesker, armer, buksebein, skjorter og strømper.
- Innebygd belysning.
- Spoleapparat for undertråd. (Maskinen kan også bruke standard ferdigspoler).

Maskinen leveres med følgende rammer: 2 stk. 9 cm rund, 2 stk. 12 cm 
rund, 2 stk. 15 cm rund, 2 stk. 18 cm rund, 1 stk. 39 x 26 cm og ”Wide 
Angle” capsramme (sømområde 36 x 7.5 cm).  
Størrelse maskin: 67.5 x 64 x 75 cm. Vekt 55 kg (uten stativ).

Tilleggsutstyr:
Stativ
Laser lys (for tracing)   
SemiWide capframe(sømområde 18 x 8.3 cm) 
Ramme 24 x 24 cm    
Ramme 30 x 15 cm    
 

BRODERINGSMASKIN



AMATEC
Bergen 

Tel. 70245240
AMATEC Oslo 
Jerikoveien 28E, 1067 OSLO
Tel. 22905330AMATEC

Stavanger 
Tel. 90733328

AMATEC AS - Hovedkontor 
Vik, N- 6230 SYKKYLVEN

Tel. 70245200, Fax 70245201
e-post: firmapost@amatec.no

INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON

O M  A M A T E C  A S

Vi tar forbehold mot evt. trykkfeil.

AMATEC ble startet i 1984. I dag er vi 34 medarbeidere. 23 av disse arbeider fra hovedkontoret i Sykkylven, 8 fra kontoret 
i Oslo, 2 fra Bergen og 1 fra Stavanger. 

I Sykkylven har vi 1500 kvm lokaler med administrasjon, lager, ordrekontor, verksted for service og bygging av maskiner, 
showrom, salg og markedsavdeling. Vi har også en egen avdeling for utvikling og bygging av spesialmaskiner og 
automasjonsløsninger.
I Oslo utvidet vi nylig lokalene som nå utgjør ca. 700 kvm. Her har vi maskinutstilling, serviceverksted, kundesupport og 
salgskontor. I Bergen og Stavanger har vi salg og service kontorer.

I starten arbeidet vi hovedsakelig med maskiner og utstyr til sømindustrien. Etter hvert har vi i økende grad brukt vår 
kompetanse også inn mot andre bransjer og produkter.  
Vi har alltid forsøkt å ligge i tet med å tilby kundene våre løsninger som kan skape bedre kvalitet, bedre effektivitet eller rett 
og slett løse utfordringer de har i produksjonen.

Vi sier derfor: ”Vårt bidrag til norsk industri er å tilby teknologi og kunnskap som gir produktivitet og lønnsomhet.”

I tillegg til dette setter vi vår ære i å yte god service. Vi skal strekke oss svært langt for å tilfredsstille våre kunders ønsker. 
Dette er et helt grunnleggende prinsipp for oss i Amatec.

Vi ønsker å hjelpe dere til å lykkes. Suksessfulle kunder er VÅR framtid!! 


