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PFAFF 1245-6/01 CLPMN8
Enkel og god rettsømsmaskin for søm av møbelstoffer, 
møbelhud, seil, kalesje  m.m. som krever god material-
transport for å få et godt sømresultat.
Prisgunstig.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 7 mm
• Stor spole
• Labbløft 14 mm
• Sømhastighet opp til 2.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 8 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 110 - 140

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ  og 1-faset servomotor.

SOLIDE OG GODE MASKINER FOR
• SEILMAKERE
• MØBELOPPTREKKERE
• SMÅINDUSTRI m.m.

ECO

RETTSØMSMASKINER

Dürkopp Adler 867-190020
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
For søm av møbelstoffer, møbelhud, seil, kalesje  m.m. 
som krever god materialtransport for å få et godt søm-
resultat.
Moderne design med ekstra stort gjennomgangsrom 
33.5 cm fra nålen og inn til armen og med 125 mm 
høyde. Dette gir god plass for materialet som skal syes 
og god oversikt over arbeidet.
Økonomiversjon.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor. Dürkopp Adler 867-190040

med XXL spole
70 % mer tråd enn på stor spole
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MASKIN FOR
INDUSTRIELL PRODUKSJON

SilverlineDürkopp Adler 867-190142
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
For søm av møbelstoffer, møbelhud, seil, kalesje  
m.m. som krever god materialtransport for å få et 
godt sømresultat.
Som Dürkopp Adler “ECO”, men med mer automa-
tikk for mer effektiv produksjon.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• XXL spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Automatisk trådkutting, festing og labbløft
• Alterneringshøyden er justerbar vi et ratt på 

toppen av maskinen med samtidig hastighetstil-
pasning 

• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.
Denne maskinen krever trykklufttilkobling. 

Dürkopp Adler 867-190142
med XXL spole

70 % mer tråd enn på stor spole

RETTSØMSMASKINER
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MASKIN FOR MAKSIMAL 
PRODUKSJONSKAPASITET

RETTSØMSMASKINER

Dürkopp Adler 867-190342
med XXL spole

70 % mer tråd enn på stor spole

Dürkopp Adler 867-190322
Som Dürkopp Adler “Silverline”, men med noen flere 
funksjoner for maksimal produksjonskapasitet.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Automatisk trådkutting, festing og labbløft
• Automatisk hastighetstilpassing i forhold til stin-

glengde/alterneringshøyde
• 2 justeringsratt for innstilling av minimum og maksi-

mumshøyde på alterneringen
• Innebygget betjeningspanel med 2 forhåndsinnstilte 

stinglengder
• Varsellampe for lavt oljenivå
• Integrert LED lys over nålen
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.
Denne maskinen krever trykklufttilkobling.

Goldline

Betjeningspanel

2 forhåndsinnstilte stinglengder
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Dürkopp Adler 867-290020
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
For søm av møbelstoffer, møbelhud, seil, kalesje  m.m. 
som krever god materialtransport for å få et godt søm-
resultat.
Moderne design med ekstra stort gjennomgangsrom 
33.5 cm fra nålen og inn til armen og med 125 mm 
høyde. Dette gir god plass for materialet som skal syes 
og god oversikt over arbeidet.
Økonomiversjon.

Tekniske data:
• 2-nåls rettsømsmaskin (4 - 60 mm nålavstand)
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.

Dürkopp Adler 867-290040
med XXL spole (70 % mer tråd)

Ved å kjøpe til et asymmetrisk sømverktøy, kan maskinen 
også brukes som 1-nåls maskin ved å ta ut ene nålen. 

• 867-290122 - Silverline
• 867-290142 - Silverline - med XXL spole
• 867-290322 - Goldline
• 867-290342 - Goldline - med XXL spole
• 867-490322 - Goldline - med utsjaltbare nåler

Dürkopp Adler 867-490322
med utsjaltbare nåler

Andre 2-nåls versjoner:

2-NÅLS MASKINER

ECO
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• 867-190040-70 - ECO - med XXL spole
• 867-190322-70 - Silverline - med stor spole
• 867-190342-70 - Goldline - med XXL spole

Andre 1-nåls versjoner med lang arm:

L ANG ARMSMASKIN

Dürkopp Adler 867-190020-70
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
1-nåls langarmsmaskin for søm av store paneler.
70 cm lang arm.
For søm av møbelstoffer, møbelhud, seil, kalesje  m.m. 
som krever god materialtransport for å få et godt søm-
resultat.
Økonomiversjon.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin med lang arm
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høydejust-
erbart   stativ og 1-faset servomotor.

ECO

1-nåls langarmsmaskin
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Eks. på apparater for 2-nåls maskiner:

Kappsøm Falsk kappsøm Kanteapparat Glidelåsapparat

2-nåls langarmsmaskin

L ANG ARMSMASKIN

Dürkopp Adler 867-290020-70
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
2-nåls langarmsmaskin for søm av store paneler.
70 cm lang arm.
For søm av møbelstoffer, møbelhud, seil, kalesje  m.m. 
som krever god materialtransport for å få et godt søm-
resultat.
Økonomiversjon.

Tekniske data:
• 2-nåls rettsømsmaskin med lang arm
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høydejust-
erbart stativ og 1-faset servomotor.

ECO

• 867-290040-70 - ECO - med XXL spole
• 867-290322-70 - Goldline - med stor spole
• 867-290342-70 - Goldline - med XXL spole 
• 867-290342-100 - Goldline - med XXL spole og 

                              100 cm lang arm

Andre 2-nåls versjoner med lang arm:

1-nåls langarmsmaskin

2-nåls strekk-rynking
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RETTSØMSMASKINER

JUKI DLU-9010
1-nåls rettsømsmaskin med nåltransport.
Er meget godt egnet til søm på mellomgrove og grove 
materialer og kraftige materialer som cordura som 
ofte benyttes til ryggsekker og vesker. Leveres og i en 
utførelse godt egnet for tynnere materialer. 

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Nåltransport
• Standard spole
• Labbløft 15 mm
• Sømhastighet opp til 5.000 sting/min.
• Stinglengde opp til 4.5 mm
• Nåltype 1738
• Nåltykkelse nr 90 - 160

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ, operatørpanel og 1-faset       
servomotor.

JUKI DLU5490NNBB-7
1-nåls rettsømsmaskin for søm av tynne og vanskelige 
materialer som velour o.l.
Den har overtransport og differensial undertransport 
slik at man kan stille transporten på materialet over og 
under uavhengig av hverandre.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin 
• Skyttelsøm
• Overtransport og differensial undertransport
• Standard spole
• Labbløft 5.5 mm
• Sømhastighet opp til 4.500 sting/min.
• Stinglengde opp til 5 mm
• Automatisk trådkutter, festing og labbløft
• Nåltype 1738

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.

Maskin for tynne og vanskelige 
materialer som f.eks. velour m.m.

30 cm armlengde



9 InnovatIve løsnInger for IndustrIell produksjon

FRIARMSMASKINER

DÜRKOPP ADLER 669-180112
Som overnevnte maskin 669-180010, men den har i tillegg au-
tomatisk trådkutter, automatisk festing og automatisk labbløft for 
mer effektiv produksjon. Motor med operatørpanel.
Denne versjonen krever trykklufttilkobling.

PFAFF 335-G-6/01BLN
1-nåls friarmsmaskin for søm av sylinderformede 
produkter, kanteoperasjoner m.m.
Fin også til lukking av madrasser og puter uten 
glidelås.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin med friarm Ø= 51 mm, 26 cm 

lengde
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 7 mm
• Stor spole
• Labbløft 14 mm
• Sømhastighet opp til 2.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 6 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 80 - 100
• Trådtykkelse maks 40/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.

Pfaff 335-G-6/01-900/52 BLN
maskin med automatisk trådkutt

Dürkopp Adler 669-180010
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. Har en noe lengre friarm enn Pfaff 
335 og et bedre smøresystem (sentralsmøring).
1-nåls friarmsmaskin for søm av sylinderformede ma-
terialer, kanteoperasjoner m.m.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin med friarm Ø=50 mm, 33.5 cm 

lengde
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.00 sting/min.
• Stinglengde opp til 9 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 100 - 150
• Trådtykkelse 80/3 - 15/3

Maskinen leveres med orginal bordplate, bredt høydejuster-
bart stativ og 1-faset servomotor.

ECO

Silverline
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FOR GROV SØM

Dürkopp Adler 869-180020
Friarmsmaskin for kraftig materiale. Finnes både i 1- og 
2-nåls versjoner. 
Flott maskin til kanteoperasjoner m.m.
Maskinen har vertikal griper(e).

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin med friarm Ø=78 mm
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 2.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 9 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høydejust-
erbart stativ og 1-faset servomotor.

Andre 1-nåls versjoner:
• 869-180122 - Silverline 
• 869-180322 - Goldline
2-nåls versjoner:
• 869-280020 - Eco
• 869-280122 - Silverline
• 869-280322 - Goldline 

ECO
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For søm av svært kraftige materialer som lær, lastestropper m.m.

FOR EKSTR A GROV SØM

Dürkopp Adler 969-190180
Solid, brukervennlig og funksjonell friarmsmaskin pro-
dusert i Europa. 
Utstyrt med “tønnegriper” for søm av for svært tykke og 
kraftige materialer.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin med friarm 
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 12 mm
• XL “tønnegriper”
• Labbløft 30 mm
• Sømhastighet opp til 1.000 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 794
• Nåltykkelse nr 120 - 300
• Trådtykkelse til 5/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høydejust-
erbart stativ og 1-faset servomotor integrert i maskinhodet.

Andre versjoner:
• 969-190382 - Silverline 
• 969-190382-100 - Silverline - langarm

Verdens groveste maskin med full automatikk!
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Dürkopp Adler 967-100382
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. 
Utstyrt med “tønnegriper” for søm av for svært tykke 
og kraftige materialer.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin 
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 12 mm
• XL “tønnegriper”
• Labbløft 30 mm
• Sømhastighet opp til 1.250 sting/min.
• Stinglengde opp til 15 mm
• Automatisk trådkutter, labbløft, og festing 
• Alterneringshøyden er justerbar vi et ratt på toppen 

av maskinen med samtidig hastighetstil-pasning 
• Innebygget betjeningspanel med 2 forhåndsinnstilte 

stinglengder
• Varsellampe for lavt oljenivå
• Integrert LED lys over nålen
• Nåltype 794
• Nåltykkelse nr 120 - 280
• Trådtykkelse til 5/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høyde-
justerbart stativ og 1-faset servomotor integrert i maskin-
hodet.

FOR EKSTR A GROV SØM

Verdens groveste maskin med full automatikk!
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Dürkopp Adler H867-190060
Solid, brukervennlig og funksjonell rettsømsmaskin 
produsert i Europa. For søm av ekstra kraftig materiale.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin 
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• 3XL spole
• Labbløft 25 mm
• Sømhastighet opp til 1.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 794
• Nåltykkelse nr 140 - 230
• Trådtykkelse til 8/3

Maskinen leveres med original bordplate, bredt høydejust-
erbart stativ og 1-faset servomotor integrert i maskinhodet.

FOR EKSTR A GROV SØM

Andre 1-nåls versjoner:
• H867-190060-70 - Eco - langarm
• H867-190362 - Goldline 
• H867-190362-70 - Goldline - langarm
2-nåls versjoner:
• H867-290060 - Eco
• H867-290060-70 - Eco - langarm
• H867-290362- Goldline 
• H867-290362-70 - Goldline - langarm 

H867 maskinene er utstyrt 
med 3XL spoler
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SØYLEMASKIN

Dürkopp Adler 868-290322
2-nåls søylemaskin for pyntesøm. 
Et spesielt sømverktøy med kompenserende innerlabb 
gjør det mulig å krysse tverrsømmer uten å få “hoppst-
ing”. Samtidig er det god styring for å sy “fransksøm” 
med legging av sømmen både mot høyre og venstre.
Maskinen har en pneumatisk midtstyring som er festet 
på ene labben og er konstant nede på materialet for å 
styre/dele sømmen for nedstiking. Denne styringen er 
plassert mellom nålene i labben, og kan løftes pneuma-
tisk uavhengig av labben.

Tekniske data:
• 2-nåls søylemaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 2.500 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Automatisk trådkutting, festing og labbløft
• Automatisk hastighetstilpassing i forhold til stin-

glengde/alterneringshøyde
• 2 justeringsratt for innstilling av minimum og maksi-

mumshøyde på alterneringen
• Innebygget tastepanel med 2 forhåndsinnstilte stin-

glengder
• Trykknapp for ett og ett sting
• Varsellampe for lavt oljenivå
• Integrert LED lys over nålen
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen kan monteres flatt eller tiltet mot operatøren for 
bedre oversikt over arbeidet (2 hengslestiller) og leveres 
med høydejusterbart stativ, 1-faset elektronisk servomotor 
og halogen beslyning.  
Denne maskinen krever trykklufttilkobling.

868 maskinen finnes også i 
1-nåls versjon
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PYNTESØM

Dürkopp Adler 868-290341/E231/8-12
2-nåls søylemaskin beregnet for pyntesøm på medium til kraftig materiale. 
Maskinen har en rekke forprogrammerte søm-mønster som hentes fram via         
operatørpanelet. Det er også mulig å programmere egne søm-mønster.
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DÜRKOPP ADLER 550-12-23 
1-nåls rynkemaskin uten kantskjæringskniv. Den har 
programmerbar elektronisk styring for rynkemengde 
der det er mulig å lage program med forskjellige rynk-
everdier.

Tekniske data:
• 1-nåls rynkemaskin
• 2-tråds kjedesøm
• Differensial undertransport og altern. overtransport
• Labbløft 15 mm
• Sømhastighet opp til 3.000 sting/min.
• Stinglengde 3, 4, 5 og 6 mm
• Automatisk trådkutting, festing og labbløft
• Trykknapp for nål opp
• Knebryter for å koble ut rynking (få flatt søm)
• Nåltype 933
• Nåltykkelse nr 90 - 160
• Trådtykkelse til 20/3 (syntetisk) 

Maskinen leveres med høydejusterbart stativ, 1-faset ele-
ktronisk servomotor, båndstramming, linjal og halogen 
beslyning.  
Denne maskinen krever trykklufttilkobling.

DÜRKOPP ADLER 550-12-24

Maskinen kan også leveres i en versjon med 
kantskjæringskniv

RYNKEMASKIN
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OVERLOCK

Pegasus M952-17
Overlockmaskin for å kante stoff så det ikke rekker ut 
tråder. Den renskjærer materialkanten samtidig som 
den syr. For tynne til medium materialer. 

Tekniske data:
• 1-nåls 3-tråds overlock
• Kjedesøm
• Differensial undertransport
• Overlockbredde 5 mm
• Labbløft 7 mm
• Sømhastighet opp til 7.00 sting/min.
• Stinglengde opp til 5.3 mm
• Nåltype B-27

Maskinen leveres helt nedsenket i utbyggbar bordplate 
(SYB-system), bredt høydejusterbart stativ og 1-faset      
servomotor.

Pegasus EX5204-02/233
Overlockmaskin for å kante stoff så det ikke rakner ut 
tråder. Den renskjærer materialkanten samtidig som 
den syr. For medium til litt kraftige materialer.
Industriell maskin.

Tekniske data:
• 1-nåls 3-tråds overlock
• Kjedesøm
• Differensial undertransport
• Overlockbredde 5 mm
• Labbløft 8 mm
• Sømhastighet opp til 8.500 sting/min.
• Stinglengde opp til 5.2 mm
• Nåltype B-27

Maskinen leveres helt nedsenket i utbyggbar bordplate 
(SYB-system), bredt høydejusterbart stativ og 1-faset      
servomotor.

Pegasus EXT3216
Safetysømsmaskin for å sy sammen og overlocke 
begge stofflagene i en operasjon.
Den renskjærer materialkanten samtidig som den syr. 
For ekstra kraftige materialer.

Tekniske data:
• 2-nåls 5-tråds safetysøm
• Kjedesøm
• Differensial under- og overtransport
• Labbløft 8 mm
• Sømhastighet opp til 7.000 sting/min.
• Stinglengde opp til 5 mm
• Nåltype B-27

Maskinen leveres helt nedsenket i utbyggbar bordplate 
(SYB-system), bredt høydejusterbart stativ og 1-faset      
servomotor.

Pegasus M952-52-2x4
2-nåls, 4-tråds versjon
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SPESIALUTVIKLET AV

GLIDEL ÅSMASKIN

AMAZIP S2
Glidelåsmaskin basert på Dürkopp Adler 867-190020.  
Spesialtilpasset for søm av glidelås. 
Maskinen deler glidelåsen som blir ført inn i en styring i 
labben. Glidelåsen blir sydd direkte ned på stoffet sam-
tidig som den skjærer stoffet mellom sømmene med en 
senterkniv. 
Glidelåsen blir så lukket bak labben og forstoffet er fer-
dig  sydd med lukket glidelås.
Maskinen er utstyrt med pneumatisk labbløft, føringer 
for glidelås, apparat for å lukke glidelåsen samt puller-
transport for å trekke glidelåsen og materialet gjennom 
maskinen.

Tekniske data:
• 1-nåls rettsømsmaskin
• Skyttelsøm
• Alternerende transport med alt.høyde 9 mm
• Stor spole
• Labbløft 20 mm
• Sømhastighet opp til 3.800 sting/min.
• Stinglengde opp til 12 mm
• Nåltype 134-35
• Nåltykkelse nr 90 - 180
• Trådtykkelse 80/3 - 10/3

Maskinen leveres med utbyggbar bordplate (SYB-system), 
bredt høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.
Maskinen krever trykklufttilkobling.
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Alternative måter som maskinen 
syr borrelås på materialet:

MITSUBISHI LU2-4730-B1T
2-nåls skyttelsømsmaskin med over-, under- og nåltransport, 
samt alternerende labber. 
Maskinen har justerbar alterneringshøyde via ratt, veksling 
mellom høy/lav alternering via trykknapp, automatisk tråd-
kutter, automatisk festing i start og stopp, og automatisk lab-
bløft.
Maks sømhastighet 2.500 sting/min for stinglengde 6 mm 
og maks sømhastighet 2.000 sting/min for stinglengde 9 
mm. 
Elektronisk båndmater med kutting av borrelås og  automa-
tisk innmating av startende til neste søm. 
Kan kutte bånd mellom 30 - 40 mm bredde.  
Ekstra fotocelle dersom det er behov for å starte sømmen 
inne på materialet.
Maskinen leveres komplett med bordplate, stativ, Efka elekt-
ronisk DC-motor  og halogenbelysning.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

BORREL ÅSMASKIN

SPESIALUTVIKLET AV

PFAFF 3590-G-5/8550 VARIO
Fritt programmerbar CNC-styrt sømautomat med et sø-
mareal på 850x500 mm. 
Automaten er ideel til å sy dekorstikninger som 
rutemønster, punktstømmer, striper mm. 
Den kan også brukes til å feste stropper, sy på forsterk-
ninger og mye mer. 
Sømhode med hevbar overdel for å øke material-        
gjennomgangen under labben.  
Trådkutter og full automatikk. 
Maskinen er utstyrt med programmeringspanel med 
berøringsskjerm og integrert SD-kort leser. Lagringska-
pasitet er max 10.000 sømprogram. 
Max trådtykkelse på nåltråden er 15/3 ved bruk av tråd-
kutter, max undertråd tykkelse er 20/3.
Sømhode løft er 70mm. Max sømhastighet er 2000 sting 
pr. min. avhengig av materialtykkelse. 
RFID registrering av materialramme som gjenkjenner 
ramme og program og kan starte maskinen automatisk 
når rammen er plassert eller via fotpedal. 
Automatisk valg av sømprogram.

SØM AUTOMAT

Automat som kan sy ulike dekorstikninger, 
feste stropper, forsterkninger m.m.
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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.Le-
veres 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 funk-
sjoner (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 100 cm bredde Stativ med tilt

SYM ASKINSTATIV
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BELYSNING/ARBEIDSSTOL

76-6CCP990/70 halogen
Halogenlampe.
Bordmontert med 70 cm lang fleksibel arm inkl. bordklemme.

76-6CCP996/70 LED DIM
LED lampe med dimmer.
Bordmontert med 70 cm lang fleksibel arm inkl. bordklemme.

76-6CCP496 LED DIM
LED lampe med dimmer.
For toppmontering på symaskin.

76-6CCK14LED1W
LED lampe med dimmer. 15x25 mm. 1 W.
Festes på maskin med magnet. 
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.

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 arbeidss-
tillinger. 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 trin-
ser eller glidere. Den har et svært slitesterkt stoff, Dinamica i polyester 
microfiber, blå, som er lett å vedlikeholde.
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KOMPRESSORER

PANTHER  P50/24AL
Stillegående kompressor med en tank på 24 liter.
Max trykk er 8 bar. Kompressorens totale vekt er 28 kg.

• En av markedets mest stillegående kompressor - kun 40 dB/A. 
• Grundig testet for å sikre lang levetid
• Spesialbelegg i tanken for å forebygge rust
• Lavt strømforbruk
• Bruker syntetisk olje

Produserer :  50 ltr./min.
Maksimum trykk :  8 bar
Arbeidstrykk :  6 - 8 bar
Hestekrefter :  0.5 Hp
Støynivå  :  40 db/A
Størrelse tank :  24 liter
Strømtilslutning :  1-faset, 220 V, 50 Hz

STILLEGÅENDE
KOMPRESSORER

PANTHER  P100/50AL
Stillegående kompressor med en tank på 50 liter og 2 motorer.
Max trykk er 8 bar. Kompressorens totale vekt er 55 kg.

• En av markedets mest stillegående kompressor - kun 42 dB/A. 
• Grundig testet for å sikre lang levetid
• Spesialbelegg i tanken for å forebygge rust
• Lavt strømforbruk
• Bruker syntetisk olje

Produserer :  100 ltr./min.
Maksimum trykk :  8 bar
Arbeidstrykk :  6 - 8 bar
Hestekrefter :  1.0 Hp
Støynivå  :  42 db/A
Størrelse tank :  50 liter
Strømtilslutning :  1-faset, 220 V, 50 Hz

Kun 40 dB/A
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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 hastighet 
er variabler som kan tilpasses.

ALUMINIUMSPROFILER, LINIER-
FØRINGER,        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 aluminium-
sprofiler, 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 bruk-
sområder.

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

Ingen sveising, sliping, lakking og heller ingen boring er nødv-
endig.

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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WASTE-E XIT

AVFALLSHÅNDTERINGS-SYSTEM
WASTE-EXIT utvikler og produserer totalløsninger til 
avfallshåndtering og forbedring av arbeidsmiljø.

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

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

AVSUG FOR AVFALL/STØV
FRA SYMASKINER 

AVSUG FOR AVFALL/STØV
FRA SKJÆREMASKINER

AVFALL/STØV HAVNER VIA RØRSYSTEM 
DIREKTE I KOMPRIMATOR
Når avskåret materiale detter ned i bunnen av 
trakten åpner den automatiske styringen for vaku-
umet i det antall sekunder som er nødvendig for 
at avfallet skal blir transportert ut til separator.
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ACCUMARK PDS
AccuMark PDS programmet er markedets 
beste. Du kan konstruere, endre på mønster, 
legge på sømrom, sømhakk og gradere.
Med Pattern Wizard kan man automatisk lage 
eller endre mønsterdeler. Flere deler kan foran-
dres samtidig, noe som sparer en for tid.
Du kan enkelt lage dine egne ikonmenyer, en-
dre farger på bakgrunn og mønsterdeler (matei-
alavhengig).
I PDS kan man åpne både AccuMark data, Mi-
croMark, Lectra, Dxf og flere.
PDS leveres i flere utgaver, alt etter hvilke funk-
sjoner du har bruk for.

GERBER

Yunique PLM - full kontroll på hele prosessen fra design til ferdig produkt

Yunique PLM
Yunique moduler:
• Line List 
  – kolleksjonsplan og gruppering/budsjett
• Design/bilde organisering 
  – enkel design input og katalog utskrift
• Fargehåndtering 
  – integrert tekstil Pantone bibliotek
• Material utvikling/håndtering 
  – multi leverandør oppfølging
• Produkt spesifikasjoner 
  – produktdata håndtering 
• Målskjema 
  – prøvemål, ferdigmål, gradering, kontrollmål
• Kalkyler 
  – simulering, flere kalkyler pr produkt
• Mønster - kobling til AccuMark
• Prøve produksjon sporing 
  – direkte link til produsent og transportør
• Oppfølging 
  – kalender og oppgave lister
• Samarbeidsverktøy 
  – agent-produsent-leverandør-veveri
• Dashbord 
  – oversikt over material, modell, 
     kategorier og prøver.
• Koblinger
  – administrative system, excel,intranett

Bruksområder: konfeksjon,trikotasje, møbel 
m.m.
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GERBER

Gerber CUTWORKS
GERBER CutWorks er nesting og skjæreprogram for 
enlags- og hud-skjærere. 
Optimalisering av skjærefiler til flerlagsskjærere.
Automatisk og/eller  manuell plassering av delene på 
stoffet, enten det er ensfarget eller mønstret. Endre 
hakk eller drillhull før skjæring. Koble sammen linjer, 
endre startpunkt på deler for bedre skjærekvalitet. 

Kan åpne alle skjærefiler/plot format 
 .dxf – konstruksjons filer 
 .gen – plot filer, .nc  - cut filer
 AccuMark data

Gerber PARAGON Flerlagsskjærer
Du kan produsere topp kvalitet av tilskjærte deler med maksimal gjennomstrømming etter bare noen få timer med opplæring.
Du kan få bruke en svært avansert ny skjærer, med et «lett-å- bruke grensesnitt» som forenkler skjæreprosessen, maksimerer 
driftstid og sikrer feilfrie deler hver gang.

Intelligent Engineering Keri ® - Din Virtuelle assistent
Keri guider operatører gjennom skjæringen. Operatøren velger bare jobben og materiale og Keri gjør resten.
For å sikre skjære kvaliteten, kan Keri foreta automatiske justeringer for å imøtekomme form på sømhakk, og dybde , minimere 
fare for sammensmelting av materiale, og eliminere overkutt eller underkutt i skjæreparameter linjen. Operatøren vil føle seg vel 
selv når du skjærer en rekke materialer fordi systemet stadig senser og overvåker skjærekvaliteten. Keri vet hva de skal gjøre i 
enhver situasjon, så det er ikke nødvendig for operatøren å endre innstillingene ved hjelp av prøving og feiling
Drifts sikkerhet - Metrics That Matter - Ever Sharp ™ - Stillegående drift

Sensorer registrerer kontinuerlig knivtemperatur og justerer automatisk kutter parametere i forhold til å eliminere vanlige proble-
mer som f. eks. sammensmelting av flere lag med materiale.

Leggbilder og skjærekontroll - enklere blir det ikke

CutWorks software offers a com-
plete design, marker-making and
cutting solution for fashion: it is the
brains behind all GERBERcutters.

With CutWorks you can import and
export files using multiple formats,
process data quickly, and optimize
the cut path for more efficient
throughput.  

CutWorks offers several powerful
nesting packages: manual, semi-
and fully-automatic, to improve
material utilization and nesting
speeds. It also delivers unparalleled
matching of plaid and stripe fabrics. 

With additional seats (licenses) of
CutWorks you can prepare and
optimize cut files off-line, freeing
your cutting system to achieve max-
imum productivity.

CutWorks™

for Apparel

Improve cutting times, maximize material utilization and
throughput of your GERBERcutter.

Base Module: gets you up and running with the basics.
� Base module is required for all CutWorks seats and single-ply cutters.
� Open/save/append files in many different formats.
� CSV file import of work orders and simple pieces.
� File wizards - process jobs in batches, create rules to convert files from one 

format to another or move files automatically.
� Process wizards - automate steps (mouse clicks) to accelerate jobs.
� Edit geometry: scale pieces within a nest; remove extra points for better cut

quality; combine lines within a piece for faster cutting.
� Generate reports.
� Define and edit layers and assign separate cutting and/or annotation tools

to each.
� Create and edit kitting groups.
� Barcode functionality enables operators to input data using a scanner

ensuring the accuracy of information, eliminating key stroke errors and
improving productivity.

ToolPath: optimizes cutting times. 
� Manually or automatically join together individual lines to form longer 

continuous lines for more accurate, faster cutting.
� Change the sequence in which parts are cut.
� Change start points and cut direction.
� Remove common lines to improve cutting speeds.
� Preview how a job is programmed to cut before cutting begins.

Nesting: maximize material utilization with CutWorks’ nesting tools.
� Drag and drop parts.
� Rotate and flip parts.
� Detect overlapped parts.
� Cut, copy and paste parts to fill a nest.
� Anchor parts in place to prevent single pieces from being moved.
� Snap to grid - automatically move parts containing match points to the 

nearest intersection of the fabric repeat gridlines.
� Supports piece-to-fabric and piece-to-piece matching.
� Nest parts on the cutter for real-time repeat variations or bow/skew 

adjustments (with optional projector)

KERI SKJÆREKONTROLL OPTIMAL SKJÆREKVALITET NY TEKNOLOGI PÅ SKJÆREHODE SKJERM RAPORTER
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The DCS 2500 GERBERcutter® system is a
high-speed, single- or low-ply, static table
cutting system, designed to cut a wide
variety of fabrics. It cuts to within millime-
ters at speeds up to 1.1 meters per sec-
ond (45 inches per second).

Get the most from your cutting system.

Get accurately cut parts every time.
� The DCS 2500 employs a powerful vacuum system to hold material firmly in

place during cutting to ensure quality cut parts.
� Adjust pressure on the cutting tools to cut a wide variety of materials with

precision.
� The cutting head is designed to accommodate three tools simultaneously to

minimize tool changes. Choose from multiple types of straight knives, wheel
knives, notching tools and punches. Includes a pen for annotation. Disposable
blades are inexpensive and easy to change.

Easy to use.
� Because the DCS 2500 is highly intuitive, migration from manual cutting is easy.
� Windows®-based software employs a graphical user interface to simplify oper-

ator training and daily use. Includes wizards to automate repetitive processes
and speed preparation of the cutting job.

� Easily stores cutting setup files for quick retrieval to accelerate future cut jobs.
� The DCS 2500 is network-compatible for easy transfer of data from a wide

variety of CAD systems.

Realize a fast return on your investment.
� Automatic end cutting eliminates material waste by cutting precisely at the

end of each marker.
� Single-ply cutting enables you to cut as orders arrive. Reduce work in process,

lead times and work planning.
� The optional Toolpath module in CutWorks software optimizes cut times by

sequencing parts (and internal cuts) in the most efficient order for cutting.
Automatically removes common lines between parts to achieve zero buffer
cutting.

� No paper underlay or plastic overlay required.
� The DCS 2500’s small footprint minimizes floor space requirements. Several

standard cutting bed lengths, widths, heights, and configurations are available
to suit your needs. For optimal throughput, use split table mode of operation
to cut different materials, patterns or nests. Cut on one half of the table while
removing parts from the other half.

The easy-to-use keypad controls many 
machine functions at the cutter.

Use up to three cutting tools and a pen 
on the head assembly for maximum 
flexibility.

CutWorks® software offers a complete
design, nesting and cutting solution.

GERBERcutter DCS 2500

TAURUS II markedets rimligste maskin for avansert hudskjæring

Gerber Z1 Konveyorisert enlagsskjærer
Enlagsskjærer med konveyorbord for skjæring direkte 
fra rull. Kan utstyres med videoprosjektor for mønster-
tilpasning og for identifisering av utskjærte deler.
Kan utstyres med Info Jet blekkstråleskriver for identifi-
sering av utskjærte deler. 
Materialet mates direkte inn på skjærer fra rull som     
ligger i en matekrybbe. 

GERBER

Gerber DCS 2500 Statisk enlagsskjærer
Enlagsskjærer med konveyorbord for skjæring direkte fra 
rull. 
Kan utstyres med videoprosjektor for mønstertilpasning og 
for identifisering av utskjærte deler.
Kan utstyres med Info Jet blekkstråleskriver for identifisering 
av utskjærte deler. 
Materialet mates direkte inn på skjærer fra rull som     ligger 
i en matekrybbe. 

Gerber TAURUS II 
Formerking av feil på hud skjer på separat bord med ensfar-
get kritt og ulike symboler for å markere ulike feilsoner, dette 
gjør at man ikke trenger kalibrering av hudfarger. 

Taurus II leveres med programvarer for manuell, semiautom-
atisk og automatisk nesting av deler. Kamera er montert over 
bordet for scanning av hudens omkrets, feil og dimensjoner. 
Med kameraet kan man også registrere avvik på hudens areal 
i forhold til leverandørens oppgitte størrelse til den virkelige 
størrelsen på huden. Med det nye kameraet som er montert 
over bordet blir det mindre slitasje på skjærehodet, mindre 
vedlikehold og økt produksjonstid

Kombinasjonen av en bedre og mer avansert nesting modul, 
og null buffer mellom deler, gir deg maksimal utnyttelse av 
den kostbare huden. Maskinen kan også brukes til å skjære 
metervare fra stoffrull. Maskinen kan leveres med standard 
4-verktøy skjærehode eller med pivex skjærehode

CIM modulen (Computer Intergrated Manufacturing) inne-
holder en databank med alle de produksjonsdata som er 
relevant for hver hud, til hele hudpartier, ordrer, mønster, 
produksjonskvantiteter og tider. 
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An affordable automated spreading
solution that assures material rolls
weighing up to 125 kgs (276 lbs.) are
spread without tension and edges are
aligned perfectly.

The XLs125 is designed for maximum per-
formance, repeatability and productivity. 

Intuitive graphical touch-screen simplifies
operator training and use

Cradle feed system provides tension-free
spreading

GERBERspreader XLs125
for Furniture

Get exceptional quality and performance in a tension-free
spreading system at an affordable price.

Achieve maximum performance.
o The GERBERspreader® XLs125 offers the flexibility for a wide variety 

of applications.
o Designed for maximum performance, repeatability and productivity.
o The XLs125 spreads woven or knit materials in roll or flat-folded form.
o Supports most common spreading modes.

Reduce raw material costs.
o The XLs125 ensures predictable, tension-free spreading of material.
o Provides accurate and consistent spread length.
o Accurately aligns material edges so parts can be nested closer to the

ends and edges of material to optimize material utilization.

Experience reliability.
o The XLs125's reliable, robust construction and strength of design

ensures minimal downtime in typical use and easy maintenance with
existing resources.

Enjoy ease of use.
o Material roll cradle feed system tilts automatically for easy material load-

ing and unloading.
o The XLs125 also features a simplified icon-driven user interface that is

easy to learn and easy to train new users to operate.
o Available in English, Spanish and simplified Chinese.

Choose an affordable investment.
o The XLs125 provides a new low total acquisition cost by offering the

most affordable purchase price ever.
o Low installation, training and other one-time costs.
o Low ongoing costs for parts and maintenance labor.

 

GERBER

An affordable automated spreading
solution that assures material rolls
weighing up to 125 kgs (276 lbs.) are
spread without tension and edges are
aligned perfectly.

The XLs125 is designed for maximum per-
formance, repeatability and productivity. 

Intuitive graphical touch-screen simplifies
operator training and use

Cradle feed system provides tension-free
spreading

GERBERspreader XLs125
for Aircraft

Get exceptional quality and performance in a tension-free
spreading system at an affordable price.

Achieve maximum performance.
o The GERBERspreader® XLs125 offers the flexibility for a wide variety 

of applications.
o Designed for maximum performance, repeatability and productivity.
o The XLs125 spreads woven or knit materials in roll or flat-folded form.
o Supports most common spreading modes.

Reduce raw material costs.
o The XLs125 ensures predictable, tension-free spreading of material.
o Provides accurate and consistent spread length.
o Accurately aligns material edges so parts can be nested closer to the

ends and edges of material to optimize material utilization.

Experience reliability.
o The XLs125's reliable, robust construction and strength of design

ensures minimal downtime in typical use and easy maintenance with
existing resources.

Enjoy ease of use.
o Material roll cradle feed system tilts automatically for easy material load-

ing and unloading.
o The XLs125 also features a simplified icon-driven user interface that is

easy to learn and easy to train new users to operate.
o Available in English, Spanish and simplified Chinese.

Choose an affordable investment.
o The XLs125 provides a new low total acquisition cost by offering the

most affordable purchase price ever.
o Low installation, training and other one-time costs.
o Low ongoing costs for parts and maintenance labor.

Engineered for Heavy and/or Large-Diameter Material Rolls

•	 The	GERBERspreader	250s	spreads	material	rolls	weighing	up	to	250	kg	(550	lbs.)	
•	 A	large	cradle	option	is	available	for	automotive	and	transport	seating	applications	

where	foam	is	bonded	to	a	face	textile	(foam	laminate)	and	spread	from	very		
large	rolls.

Spreads Material Without Tension

•	 Intelligent	cradle	feed	system	delivers	tension-free	spreading	for	the	entire	lay.	

Maximizes Material Utilization

•	 The	system	is	equipped	with	adjustable	infrared	photocells	to	ensure	accurate	
selvage	alignment.

•	 Precision	end	alignment	technology	eliminates	end	loss.	

Fast and Safe

•	 Spreads	material	at	speeds	up	to	100	meters	per	minute.
•	 To	uphold	worker	safety,	the	spreader’s	cradle	feed	system	is	equipped	with	an	

electric	cradle	tilt	that	enables	fast	and	easy	loading/unloading	and	threading/	
rewinding	of	material	rolls.	

•	 An	optional	loading	system	lifts	heavy	fabric	rolls	from	the	floor	to	the	spreader	
cradle	and	vice	versa	making	it	easy	and	safe	to	load	and	unload	rolls.

•	 Sensors	located	on	both	sides	of	the	GERBERspreader	immediately	halt	the	system	
when	an	obstacle	is	in	its	path.

•	 The	system	complies	with	CE	safety	standards.

Built-in Intelligence

•	 To	accelerate	operator	training	and	minimize	set	up	time,	the	system	is	operated	
using	a	touch	screen	panel	that	guides	the	user	to	input	marker	lengths	and	over-
lap/splice	points.	

•	 A	multi-function	throttle	enables	the	operator	to	control	threading/rewinding/cut-
ting	of	material	and	the	start/stop	of	spreading	with	one	hand.

•	 The	system	stores	up	to	10	custom	fabric	settings	and	can	step	spread	up	to		50	
markers	(sections)	and	50	colors.	

•	 A	variable	speed,	two-way	cutting	device	intelligently	lifts	automatically	to	accom-
modate	thicker	spreads.	

The	GERBERspreader	250s	spreads	
material	rolls	weighing	up	to	250	kg	
(550	lbs.)	at	speeds	up	to	100	meters	
per	minute	without	tension.	Precision	
selvage	and	end	alignment	technology	
maximizes	material	utilization.	

GERBER spreader 250 s

Optional	end	catcher	system

Optional	extra	large	cradle	for	high-loft	
materials

Optional	tray	for	flat	folded	material	up	to	
40	kgs.

Optional	trailer	for	flat	folded	material	up	
to	300	kgs.

Maximize throughput.

The material feeder enables your single-ply cutting system to operate
continuously or intermittently until the material roll is exhausted to maximize
the throughput of your automated cutting system. Speed is automatically
controlled by the GERBERcutter® system.

Accurate.

Accurate edge control is maintained by an infrared edge control device.

Ergonomic.

Gerber’s single-ply material feeder is low to the floor (37cm high), making
roll loading fast, easy and safe. An optional motorized cradle tilt device is
available.

Single-Ply Material Feeder

Gerber’s single-ply material feeding
device is used in conjunction with
conveyorized, automated cutting
systems. It features an electronically-
controlled cradle to accurately feed
material onto the cutting surface with
little or no tension.

The device accommodates material up
to 200 cm. (79 inches) wide with
maximum weight of 100 kilograms (220
pounds). Maximum roll diameter is 65
cm. (25 inches).

Specifications are subject to change without
notice.
GERBERcutter® is a registered trademark of
Gerber Technology.

232 / 252cm 113cm

83
cm

Gerber Technology, Tolland, CT, USA 
Tel: +1 (860) 871-8082
www.gerbertechnology.com
info@gerbertechnology.com

Copyright © 2011 Gerber Technology 
A Gerber Scientific Company
Form No. SPF100_E - 08112011

Gerber SPF-100 Matekrybbe
Matekrybbe med synkronisert drift med konveyorbeltet på 
skjæremaskinen som gir en spenningsfri innmating av stof-
fet.
Krybben har infrarød fotocelle for kantstyring.
Inklsiv elektrisk tilt av krybben for enkel innlasting av ny rull.

Gerber XLS-125 Leggemaskin
Dette er en av Gerber sine stoffutleggingsmaskiner.
Infrarød kantstyring og materialkontroll. 
Elektronisk lengdeutmåling som tastes inn på “touch screen” 
operatørpanelet.

Plast og papir
Vi lagerfører følgende tilbehør av plast og papir:

- plotterpapir med og uten lim (heatseal)
- perforert underlagspapir for skjæremaskiner
- overleggsplast for skjæremaskiner
- mønsterpapp og mønsterplast
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ENDEKUTTER for golvmontering
Spesial skjæremaskin LDY14a med kabel og hengslet håndtak. 15” 
aluminiums-skinne i kraftig utførelse for montering på golv. Lengde på 
skinne opp til 3.8 meter og 2 meter håndtak.

HOOGS ST-BH ENDEKUTTER
Manuell kutteinnretning med stasjonær avskjæringsskinne. 
Den leveres til mange stoffbredder og bordbredder. Oppgi mål.
Den inkluderer skinne for skjæremaskinen, og manuell hendel for løft-
ing etter at skjæremaskinen har blitt ført over bordet. 
Endekutteren kan leveres med skjæremaskin ST2000 (70 W og 110 
mm diameter blad) eller ST5000 (200 W og 130 mm diameter blad). 
Skyvehåndtak er inkludert.

Vi kan også levere endeklemme (fast eller flyttbar) for å holde stoffet 
nede.

TILSKJÆRING

BE OM VÅR SKJÆREMASKIN BROSJYRE
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KJEDERLIMINGSMASKIN

OMAC 3405 
Kjederlimingsmaskin.

Kjederlimingsmaskin som bruker latex lim. Maskinen 
kan lage kjeder i hud. 
Maskinen påfører limen automatisk, legger inn kjed-
ersnoren og kutter kanten til den bestemte bredden 
på kjederen. Maskinen kutter også hakk i kanten på 
kjederen for å lette håndteringen ved sying. 
Standard maskinen blir levert med ruller for å pro-
dusere kjeder i 7 mm bredde, men det er mulig å skifte 
ut valsene til ønsket kjederbredde, eller man kan ha 
flere sett med valser for kjeder i forskjellige bredde.
Maskinen kan kjøres manuelt eller automatisk, og den 
har justerbar hastighet.

OMAC 995 
BElektronisk styrt båndkuttemaskin for kutting av 
bånd, snorer, glidelås, velcro m.m.. 
Man kan programmere antall kutt, lengde og trans-
porthastighet.
Den kutter bånd opp til 100 mm bredde. 
Lengden er programmerbar fra 0 - 30 m. 
Transporttid på materialet er 18 meter/minutt. I
nklusiv båndrullsholder Ø= 50 cm.

Maskinen leveres i flere versjoner:

995 C  Varmkniv, 90° kutt  
995 C PLC Varmkniv, 90° kutt, program. panel 
995 F  Kaldkniv, 90° kutt  
995 F PLC Kaldkniv, 90° kutt, program. panel 
995 FC  Kald- og varmkniv, 90° kutt  
995 FC PLC Kald- og varmkniv, 90° kutt  
995 FCID PLC Kald- og varmkniv, 90° kutt, program.panel 
    

PLC modellene har enklere programmering.

OMAC 3406 
Kjederlimingsmaskin med smeltelim.
Denne maskinen kan lage kjeder i både hud og 
tekstiler.
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HASHI putefyllingsmaskin
Dette er en maskin som arbeider med to sett “fingrer”. 
Disse komprimerer puten i tykkelse og bredde slik at 
man kan lett tre trekket på. Maskinen styres av en pedal 
og to trykknapper. 
Fingrene går inn mot puten og komprimerer denne et-
ter at en 2-hånds betjening er aktivert. Etter at puten er 
påtrekt, går fingrene ut igjen og trekker seg ned i mask-
inen for at man skal slippe å løfte puten over “fingrene”.
Maksimum putestørrelse 250x80x25 cm, minimum put-
estørrelse 40x40x8 cm. Minimum åpning i putetrekket 
30 cm.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

MINI HASHI
Som over, men her må puten løftes over maskinen 
manuelt etter at trekket er satt på, p.g.a. at “fingrene” 
ikke går ned etter at puten er påtrekt.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

Fleksibel maskin. Kan 
brukes til puter med 
mange fasonger.

PUTETREKKEMASKIN
Kan ta inn heftinger og knapping i prosessen.

VARIAL PUTEFYLLINGSMASKIN
Tar inn heftinger og knapping i prosessen.

DIVERSE MASKINER
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TRICOT MASKIN F3
Enkel påføring av tricot på madrass. Påføringstid under 
20 sekunder. Maskinen tar forskjellige madrass-størrelser 
uten omjusteringer. Maksimum størrelse 180 cm bred x 29 
cm tykk x ubegrenset lengde.  
Stømpen lukkes med en sveis.
Maskinen krever trykklufttilkobling.

Kan også leveres i andre utførelser der madrassen legges 
på liggende.

SUPER MF madrassfyllings-
maskin
Super MF madrassfyllingsmaskin er en fleksibel og effek-
tiv maskin. En madrass på 200 x 140 x 20 cm vil kunne 
trekkes på ca. 20 sekunder. 
Maskinen leveres som standard med manuell justering 
for tykkelse og bredde. Den manuell breddejusteringen 
er enkel og rask. 
Kan også leveres med elektrisk justering av tykkelsen.

SPESIALBORD
Spesialbord for transport av store material deler synkront 
med symaskin. 
Beltebordet kan tilpasse farten trinnløst med fart og stin-
glengde 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. 

M ADR ASS
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TR1235 Faber med steambørste
Transportabel steamkjele. Kjelen er av rustfritt stål med 1.4 KW 
varmeelement og 5 liter vanntank. Manuell påfylling av vann. 
Inklusiv sikkerhetsutstyr i forbindelse med avtapping.
Kjelen leveres uten pressejern, men med en steampistol.
Stativ for Faber leveres som tilleggsutstyr (X001).
Dette utstyret er beregnet for steaming av tekstiler, velour, 
gardiner og for å fjerne trykkmerker i skumplast.

HASHIMA HP-450CS Fikserings-
presse 
Dette er en gjennomløpspresse der materialet blir transportert 
igjennom maskinen på et belte. Maskinen har en pressebredde 
på 45 cm og fri lengde. Maskinen er åpen ut mot operatør slik at 
materialet kan ha større bredde en pressebredden. Pressen er på 
4,5 Kw og har en max temperatur på 200 grader og et max trykk 
på 1,5 kg/cm2. Maskinen har justerbar beltehastighet (pressetid), 
trykk og temperatur.
Inklusiv ”strip off device” som hindrer at materialet kleber seg fast 
i beltet, (gjelder først og fremst vliselin).

For steaming av tekstiler, 
velour, gardiner og for å 
fjerne trykk-merker på 
skum.

Kan brukes til fiksering av kapper på 
møbler og andre operasjoner der man     
ønsker å fiksere et materiale for å få det 
mer stabilt og stødig.

PRESSING
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80-003 TRICOT ROLL-OVER BAGS 
  For manuell påføring av puter.
  Selges i kartonger på 
  500 stk.

80-001 TRICOT STRØMPE 
  selges i kartonger (ca. 30 - 35 kg)
  Det beregnes ca 60 puter pr kg
  tricot.
  Brukes mest effektivt sammen
   med en maskin type G4 eller D3 

G4  TRICOT MASKIN
  For enkel påføring av putetricot med  
  pneumatisk utstreking av strømpen.  
  Etter at puten er dratt igjennom 
  lukkes den ved punktsveis på opp til 
  50 mm.
  Arbeidstid ca. 10 sek. pr. pute

D3  TRICOT MASKIN
  For enkel påføring av putetricot.   
  Etter at puten er dratt igjennom 
  lukkes den med 90 cm lang sveis.
  Arbeidstid ca. 15 sek. pr. pute.
  Spesielt beregnet for tynne puter 
  for å unngå deformering av hjørnene.

Tricover pute tricot  (100 % polyester) er en myk, elastisk og “finmasket” nylon/polyester-
strømpe. Hensikten med tricoten er å redusere friksjonen mellom skumplast og putetrekk. 
Dette gjør at det blir enklere å legge puten i trekket, det blir enklere å få trekket til å sitte fint 
på puten og det vil redusere slitasjen på undersiden av stoffet. 
Tricoten selges enten i ferdig opprullede poser (roll-over bags) eller i “endeløs” strømpe (for 
maskinell påføring).

Godkjent  flammetest

PUTE TRICOT

TRICOT

Punktsveis

Langsveis
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FOAM DESIGNER
Håndfresemaskin for fri forming av skum f.eks. for å forme 
et sete eller lage enkle 3D deler.
Maskinen finnes i en elektrisk eller pneumatisk utgave.
Maskinen kan kobles til en støvoppsamler slik at ar-
beidsområdet holder seg rent. 
ZE0050EL
ZE0050PN

Verktøy for Foam Designer 
rett, avrundet og svakt konisk.

GRATEX
Pneumatisk kuttemaskin med roterende blad. Mask-
inen er beregnet for å skjære bort kanter på ferdig støypte 
skumprodukter.
Luftforbruk 0,38 m3/min., arbeidstrykk 6 bar.

Gratex 20
90 graders vinkel, hastighet 20.000 omdr./min., vekt 0.7 kg

Gratex 44
Rett maskin, hastighet 44.000 omdr/min., vekt 0.8 kg

VAKUUMAVSUG  
ZE0050AVSUG    Modell EX10   45 liter   for Foam Designer

SKUMBE ARBEIDING
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• Ingen farlige løsemiddel

• Uten miljøskadelige stoff

• Kleber umiddelbart etter påføring av lim

•  Veldig god varmebestandighet (80 - 90 grader)

• Er ikke brennbar

• Sprøyter og annet kan rengjøres med vann

• Påføres med lavtrykkspistol som sparer 

trykkluft

• Ingen investering i dyrt pumpeutstyr

Besøk  web-siden: www.simalfa.com og se online videodemonstrasjon!

SIMALFA VANNBASERT LIM
ALFA KLEBSTOFFE AG er et sveitsisk firma som har over 20 års 
erfaring med utvikling og produksjon av vannbasert lim.  
De tilbyr mange forskjellige limkvaliteter til ulike formål, og har 
høy kvalitet på sine produkter.
Vannbasert lim er et viktig bidrag til bedre helse for operatørene 
og et bedre miljø rundt oss. 

STARTPAKKE
Vi tilbyr en startpakke som 
består av:
• limpistol
• slange
• rensekrem
• 1 kartong 20 kg. lim

Limen selges i 20 kg. kartonger.

Limkartongen plasseres 2.5 m 
over gulvnivået.

SIMALFA 337
Denne limen egner seg til å lime tre mot skum, skum mot skum, fiber mot 
skum m.m. (ikke plast). Den kan også brukes på rull-system.

Man sprayer først den glatteste siden (for eksempel tre, papp) før man 
sprayer på den andre. Desto mindre lim desto fortere tørker den og fes-
ter seg raskere. Man kan for eksempel lime den ene siden (tre/papp) 
– og dagen etter kan man påføre lim på motstykket. Fuktigheten i mot-
stykket vil da reagere med det som er tørket og vil lime med en gang 
(enda bedre enn om limen er ferskt påført på begge sider).
Kun ett enkelt/kort press er nok til at limen reagerer.
Ikke dra opp igjen limfugen og press en gang til – da vil limfugen bli 
svakere.

ØKO MERKE
Simalfa 337 har også blitt godkjent for bruk i produkt som kan øko-
merkes. 

VANNBASERT LIM
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Enkel, manuell operert maskin for å trekke knapper. 

ASTOR A5

Enkel, manuell skrupresse for å trekke knapper. 

ASTOR A51

BE OM VÅR ASTOR KATALOG

KNAPPEMASKINER
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DIVERSE UTST YR

RYNKEBÅND
89-010EDE3659  Rynkebånd - 2 mm bredde
    Rull à 500 mtr. 

89-010BOB936630 Rynkebånd - 3 mm bredde
    Rull à 800 mtr. 

SYMASKINOLJE
76-500   Selges i 1 l. eller 5 l. kanner

OLJEKANNE
PF91-027964-01  Tom plastkanne med messingspiss.

For bruk på rynkemaskin type Pfaff 
3811 og Dürkopp Adler 550



40

DIVERSE UTST YR

STIFTEOPPTREKKER
74-050  Stifteopptrekker
74-051  Reserveblad

KRUMNÅLER
74-058  Krumnål 100 mm
74-059  Krumnål 125 mm
74-064  Krumnål 200 mm
 

SYL
74-055  Syl 200 mm
74-056  Syl 250 mm

HAMMER
74-060  Hammer for pyntespiker
   med magnet og nylonspiss

STIFTEMASKIN
74-JK10-670 Enkelt skudd. For håndverkere.
  Arbeidstrykk 4.5 - 6 bar, 256 mm lengde, 
  145 mm høyde, 43 mm bredde. 
  Vekt 1 kg.
  Magasinkapasitet 179 kramper.  
  Krampestørrelser: 6 - 10 mm. 
  Ryggbredde 9.1 mm

KRAMPER 670 (ryggbredde 9.1mm)
89-100/06  670-06 Kramper 6 mm
89-100/10  670-10 Kramper 10 mm
89-100/08RF 670-08 Kramper 8 mm rustfri



41 InnovatIve løsnInger for IndustrIell produksjon

Vi leverer også mye annet søm- og merketilbehør. 
Be om vår tilbehørskatalog.

MERKEUTSTYR
77-285 Sølvpenn
77-286 Patroner til sølvpenn (pk. 10 stk.)

77-270 Forsvinningstusj, lilla
  Merket forsv. etter 2 - 14 dager - testes før bruk!
77-271 Forsvinningstush, rosa
  Merket forsv. etter 10 - 20 timer - testes før bruk!

77-253 Krittpenn påfyllbar
77-253HVIT Stifter 12 stk. for krittpenn, hvit
  Vi lagerfører også rød og gul

77-200HVIT Skredderkritt hvit
  Vi lagerfører også  blå, gul, rød og sort

77-220HVIT Vokskritt hvit
  Vi lagerfører også  gul og rød

DIVERSE UTST YR
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SY TR ÅD

• Kvalitetstråd for sammensøm konfeksjon, møbel m.m.
• Produsert i Tyskland.
• Mara tråden er produsert av kontinuerlige og homogene filament 

(MCT teknologi*) som gjør at tråden får en nøyaktig diameter 
uten variasjoner i tykkelse. Dette gjør at man kan kjøre lavere 
trådspenning og får en mer elastisk søm som tåler mer press.  
Resultatet blir en veldig rett, glatt og sterk søm.

• Mikrofiberfilamentet rundt kjernen gjør at tråden føles meget 
myk. 

• Tråden har en flott og silkelignende glans.
• Tråden støver ikke under søm og dette gir redusert vedlikehold, 

rengjøring og et bedre arbeidsmiljø for sømoperatøren. 
• Tråden er i stor grad motstandsdyktig mot smuss («rødvinstest»).
• Stort fargeutvalg.

MARA

Artikkelnr. Trådtykkelse: Nåltykkelse  Spolestr. 
GU702153              70   nr. 90 – 100       7.000 m.
GU702250              50   nr. 90 – 110       5.000 m.
GU702358              30   nr. 110 – 130       3.000 m.

100 % polyester
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TERA

Artikkelnr. Trådtykkelse: Nåltykkelse  Spolestr. 
GU704610              30   nr. 110 – 130       3.000 m.
GU704695              20   nr. 120 – 140       2.000 m.
GU704822              10   nr. 160 – 230       1.000 m.
GU704920                8   nr. 200 – 250          800 m.

100 % polyester

• Kvalitetstråd for spesialsøm (skinn m.m.). 
• Produsert i Tyskland.
• Mara tråden er produsert av kontinuerlige og homogene filament 

(MCT teknologi*) som gjør at tråden får en nøyaktig diameter uten 
variasjoner i tykkelse. Dette gjør at man kan kjøre lavere trådspen-
ning og får en mer elastisk søm som tåler mer press.  Resultatet 
blir en veldig rett, glatt og sterk søm.

• Tråden føles myk. 
• Tråden har en spesiell tvinning som gir flott utseende. Fin til 

pyntesømmer.
• Tråden støver ikke under søm og dette gir redusert vedlikehold, 

rengjøring og et bedre arbeidsmiljø for sømoperatøren. 
• Tråden er i stor grad motstandsdyktig mot smuss («rødvinstest»).

Perfekt til pyntesømmer
på hud

SY TR ÅD
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AMATEC Oslo 
Jerikoveien 28E, 1067 OSLO
Tel. 22905330

AMATEC Stavanger 
Sigurd Mo 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 30 medarbeidere. 22 av disse arbeider fra hovedkontoret i Sykkylven, 6 fra kontoret i 
Oslo, 1 fra Stavanger og 1 fra Aksdal. 

I Sykkylven har vi 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 har vi maskinutstilling, serviceverksted, kundesupport og salgskontor. 

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 prøver alltid å ligge i tet med å tilby kundene våre løsninger som kan skape bedre kvalitet, bedre effektivitet eller løse andre 
utfordringer de har i produksjonen.
Vårt motto er derfor: «Teknologi og kunnskap for produktivitet og lønnsomhet.»

I tillegg 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 om prisendringer og mot evt. trykkfeil.

AMATEC Aksdal 
Margit Aarset Tel. 92603265

Alle priser er ekskl. mva., FOB Sykkylven.


