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ROSE + KRIEGER

LØFTESØYLER
Løftesøylene finnes i mange størrelser og utførelser alt 
etter bruksområde.
 Vi kan i dag levere system ifra en enkel løftesøyle til  
system med opp til 32 synkroniserte løftesøyler.
Bruksområde er avhengig av hvilken søyle man skal 
velge; byggemål, slaglengde, vektbelastning og has-
tighet er variabler som kan tilpasses.

ALUMINIUMSPROFILER, LINIERFØRINGER, 
LØFTESØYLER OG KOMPONENTER TIL BYGGING 
AV SPESIALLØSNINGER
AMATEC AS  har etablert en egen avdeling for konstruksjon og automasjon. I mange 
år har vi i hovedsak benyttet aluminiumsprofiler, linierføringer og løftesøyler fra det 
tyske firmaet Rose+ Krieger. 
I dag er Amatec importør og forhandler for Rose+Krieger produktene i Norge. Dette er 
et meget interessant produkt med et enormt stort utvalg av komponenter for bygging 
av det meste. Det er bare fantasien som er begrensningen i forhold til bruksområder.

Rose+ Krieger sitt patenterte Blocan aluminiums profil system er et profesjonelt og 
enkelt i bruk, fleksibelt og lett å sette sammen. Også lett å endre og gjenbruke. Et 
ekstremt stort utvalg av komponenter som passer sammen.

Ingen sveising, sliping, lakking og heller ingen boring er nødvendig.

Eksempel:

Elektrisk høydejusterbart bord 200 x 120 cm
4 synkroniserte mulitilift bein.

Elektrisk høydejusterbart 
bord bygget på en enkel 
powerlift søyle.
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ROSE + KRIEGER

SPESIALBORD
Spesialbord for transport av store materialdeler synk-
ront med symaskin. 
Beltebordet kan tilpasse farten trinnløst med fart og 
stinglengde til symaskinen.
Den har egen knapp for å kjøre beltet fremover, og fot-
pedal for å kjøre beltet bakover. Dette i en høyere has-
tighet enn ved søm.
Bordet leveres med heve/senke funksjon som følger sy-
maskinen når den heises opp og ned (for stående eller 
sittende betjening).
Bordet som er avbildet er 4 meter langt og med 1,90 m 
bredt belte. 

LØFTEBORD FOR BRODERI-
MASKINER
Bordet er bygd på en powerlift søyle og er elektrisk 
høydejusterbart. 
Bordet er meget stødig selv på høyeste nivå.

ELEKTRISK HØYDE-
JUSTERBART BORD
Bordene leveres etter kundens ønske i lengde og bredde. 
Vektbelastning og hastigheter på justeringen kan også 
tilpasses.
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ANATOMIC
Dette er en arbeidsstol bygget på ergonomiske prinsipper der både sete og 
rygg er formstøpt etter kroppens anatomi. En balansert hardhetsgrad sikrer 
optimal støtte, sittekomfort og god blodsirkulasjon. 
Ryggputens utforming gir maksimal støtte fra nedre del av korsryggen og 
opp til 4 – 5 ryggvirvel. Dette resulterer i at ryggsøylen automatisk vil rette 
seg opp i en god ergonomisk stilling. 
Setemekanikken innbyr til stor bevegelsesfrihet og variasjon av arbeidsstill-
inger. Der er hendel for trinnløs justering av sete og ryggvinkel, justering av 
rygghøyde og justering av sittehøyde.
Stolen har fotkryss i sort armert kunststoff og den kan leveres med trinser 
eller glidere. Den har et svært slitesterkt stoff, Dinamica i polyester microfiber, 
blå, som er lett å vedlikeholde.

ARBEIDSSTOL

ERGONOMIC SADEL
Dette er en arbeidsstol utformet med sadel-
sete. Når man sitter i denne vil man vil au-
tomatisk få en rettere rygg og den vil gi god 
blodsirkulasjon i ben og føtter. 
Stolen har  høy lift og fotkryss i aluminium. 
Kan leveres i hud eller PU-trekk som er ekstra 
slitesterkt.

Tillegg for:
•	 fotring
•	 ekstra høy lift (15  cm høyere enn høy lift)

ERGONOMIC SADEL 
UTEN RYGG
Spesifikasjon som Ergonomic sadel, 
men uten ryggstøtte. 
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Bordplater for alle typer symaskiner.  
Modulsystem der man kan koble ulike
tilleggsskiver på bordplaten for å få den
formen man ønsker.
Merk! Dette fordrer basisplaten SYB1.

VARIFORMSYSTEMET DE FLESTE AV VÅRE 
SYMASKINER LEVERES MED

VARIFORM
BASIS-BORDPLATE SYB01

BORDPL ATEUTBYGGING
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KES-B/100 manuelt høydejusterbart
Standard stativ med manuell høydejustering. 100 cm bredde.
Leveres normalt med trampe og liten pedal 16-LF12 eller stor 
pedal 16-P-DK.

16-LF12 liten pedal

Størrelse: 26.5 cm bredde
og 24 cm dybde.

16-P-DK stor pedal

Størrelse: 50 cm bredde
og  31 cm dybde.

16-P-DK stor pedal
frittstående

Størrelse: 50 cm bredde
og 31 cm dybde. 16-ERGONOMIC2

Pedalplate FOR STÅENDE BETJEN-
ING. Man styrer symaskinens funks-
joner (kutting, labbløft, festing) ved 
å legg vekten på pedalpunktene på 
platen. Frittstående. 
Størrelse: 50 cm bredde, 50 cm dybde.

KES2000/100 elektr. høydejusterbart
Standard stativ med manuell høydejustering. 100 cm bredde.
Leveres normalt med trampe og liten pedal 16-LF12 eller stor 
pedal 16-P-DK.
Kan om ønskelig leveres med tilt.

Standard stativ Stativ med tilt

SYMASKINSTATIV
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WASTE-IT

16-ERGONOMIC2

AVFALLSHÅNDTERINGS-SYSTEM
WASTE IT utvikler og produserer totalløsninger til av-
fallshåndtering og forbedring av arbeidsmiljø.

Løsningene er basert på vakuum som via rørsystem laget i 
galvanisert stål fjerner skjæreavfall og støv direkte fra der 
problemene oppstår.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

PUNKTAVSUG FOR AVFALL/STØV
PÅ GOLV

AVSUG FOR AVFALL/STØV
FRA SYMASKIN

AVSUG FOR AVFALL/STØV
FRA SKJÆREMASKIN

AVFALL/STØV
HAVNER VIA RØRSYSTEM
DIREKTE I KOMPRIMATOR

Når avskåret materiale detter ned i bunnen av trak-
ten åpner den automatiske styringen for vakuumet 
i det antalls ekunder som er nødvendig for at av-
fallet skal blir transportert ut til separator.
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BELYSNING

LAMPE MED LYSRØR 	
76-6li3820411       Lival lampe, hvit, lysrør 11 W.
76-6LI3820411 Lysrør 11 W

HALOGENLAMPE
76-6CCP990/70  HALOGENLAMPE  
   Bordmontert med 70 cm 
   lang fleksibel arm. 
   Inkl. bordklemme.

76-6CC4C  LYSPÆRE HALOGEN
   12 V, 20 W

76-6CCP990LED  LED LAMPE  
   Som 76-6CCP990/70, men 
   med LED lys.

Nå også med LED lys!

LED BELYSNING
76-6CCK12LED1W  15 x 25 mm. 
Festes på maskin med magnet. Levetid ca. 50.000 timer. 
1 W. 
LED belysning gir stabilt hvitt lys og i motsetning til en del 
andre lyskilder tåler det både støt og vibrasjoner. 
Det gir også mest lys i forhold til hvor mye strøm man 
bruker.
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BELYSNING

LED PEKER
er et posisjonerings system for mange forskjellige app-
likasjoner. 
LED gir et fullstendig stabilt og rolig lys.

LED 1 - 3 W - kryss
28CR1L1V 1 W 5 - 12 cm grønn
28CR1L1R 1 W 5 - 12 cm rød
28CR1L1B 1 W 5 - 12 cm hvit

32CR1L1V 1 W 12 - 30 cm grønn
32CR1L1R 1 W 12 - 30 cm rød
32CR1L1B 1 W 12 - 30 cm hvit

52CR1L1V 1 W 25 - 70 cm grønn
52CR1L1R 1 W 25 - 70 cm rød
52CR1L1B 1 W 25 - 70 cm hvit

52CR1L3V 3 W 25 - 70 cm grønn
52CR1L3R 3 W 25 - 70 cm rød
52CR1L3B 3 W 25 - 70 cm hvit

87CR1L1V 1 W 50 - 150 cm grønn
87CR1L1R 1 W 50 - 150 cm rød
87CR1L1B 1 W 50 - 150 cm hvit

87CR1L3V 3 W 50 - 150 cm grønn
87CR1L3R 3 W 50 - 150 cm rød
87CR1L3B 3 W 50 - 150 cm hvit

LED 0.2 W - kryss
21TELESV 0.2 W 5 - 15 cm grønn
21TELESR 0.2 W 5 - 15 cm rød
21TELESB 0.2 W 5 - 15 cm hvit

TILBEHØR FOR LED
A21SPS230 elektromekanisk strømforsyning for  LED 0.2W
A7LED1W elektromekanisk strømforsyning for  LED 1W
A11LED3W elektromekanisk strømforsyning for  LED 3W
Det finnes også elektroniske strømforsyninger

Art. 16  festebrakett med ubevegelig arm
Art. 34  festebrakett med justerbart ledd
Art. 20  festebrakett 20 mm
Art. 40  festebrakett 40 mm

TILBEHØR	
ALASER 2230 Strømforsyning elektromekanisk
  med 2 utganger, 3W
Art. 36  Festebrakett med justerbart ledd
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BELYSNING

LASERLYS 
er et meget anvendelig hjelpemiddel til nøyaktig merking. Det kan 
spesifisere materialposisjonering, maskin-innstillinger m.m. 
Kan f.eks.  brukes på symaskiner, tilskjæreri (rapportmerking), presse-
maskiner, knappemaskiner, broderimaskiner, sager, finerpresser, 
trykknappmaskiner og mye mer.

LASERLYS Ø=14 mm
PUNKT
LR14PD 1 mW svak  5 - 200 cm rød
LR14PF 3 mW sterk 1 - 15m  rød

LINJE M/PUNKT
LR14LPD 1 mW svak 8 - 60 cm rød
LR14LPF 3 mW sterk 60 - 200 cm rød

LINJE U/PUNKT
LR14LD 1 mW svak 8 - 60 cm rød
LR14LF 3 mW sterk 60 - 200 cm rød

KRYSS
LR14CD 1 mW svak 8 - 150 cm rød
LR14CF 3 mW sterk 60 - 200 cm rød
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KOMPRESSORER

KOMPRESSORER MED LAVT LYDNIVÅ

48-PAP50-TCAL KOMPRESSOR
Dette er en stillegående kompressor (40 DB/A). Den 
produserer 37 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 8 bar. 
Kompressoren har en tank på 3,5 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.

48-PAP100/50AL KOMPRESSOR
Dette er en stillegående kompressor (42 DB/A). Den 
produserer 120 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 8 bar. 
Kompressoren har en tank på 50 liter, og går på 220V, 
1-faset strøm.



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

AMATEC ble startet i 1984. I dag er vi 32 medarbeidere. 21 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!! 

INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON

O M  A M A T E C  A S

Vi tar forbehold mot evt. trykkfeil.


