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SYM ASKINER

Juki DDL-8700H
Dette er en ny  og prisgunstig 1-nåls universal rettsøms-
maskin med undertransport som kan brukes til litt kraftige 
materialer. Merk kun undertransport.
 Manuelt labbløft via knepedal.
Leveres som standard med nåltykkelse nr 130.

• sømhastighet 4.000 sting/min.• stinglengde maks 5 mm• labbløft  13 mm • nåltykkelse  120 - 160

Maskinen leveres montert i bordplate med stativ, trådstativ 
og 1-faset servomotor. 
Maskin  for rettsøm - sammensøm av medium til kraftig 
materiale.  

Juki DDL-8000APMSNBN
Dette er en brukervennlig , funksjonell  og prisgunstig 1-nåls 
rettsømsmaskin med undertransport beregnet for søm av 
lette til medium tykke tekstiler. 
Maskinen er utstyrt med et brukervennlig betjeningspanel. 
Maskinen har innebygget servomotor som går kun når nålen 
går - d.v.s. at den er lydløs når man ikke syr. Dette sparer 
også strøm.
Leveres som standard med nåltykkelse nr 90.

• sømhastighet 5.000 sting/min.• stinglengde maks 5 mm• labbløft  13 mm • nåltykkelse  90 - 110• automatisk trådkutting, festing og labbløft• spoleapparat for undertråd• ”voice guidance” operatørhjelp med lyd• USB port på displayet for enkel oppdatering av pro-
gramvare.• LED belysning over nålen med 5-trinns styrkejustering.

Maskinen leveres montert i bordplate med høydejusterbart 
stativ og innebygget 1-faset servomotor. 
Maskin  for rettsøm - sammensøm av lett til medium materiale.    

undertransport

undertransport
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Juki DDL-9000BSS 
Dette er en brukervennlig, funksjonell og effektiv 1-nåls 
rettsømsmaskin med undertransport beregnet for søm av 
lettere tekstiler. 
Maskinen er utstyrt med et brukervennlig betjeningspanel 
CP-180A. Her kan man enkelt endre f.eks. sømhastighet, 
antall festesting i start og stopp, slå av/på automatisk 
trådkutting m.m.
Maskinen har innebygget servomotor som går kun når nålen 
går - d.v.s. at den er lydløs når man ikke syr. Dette sparer 
også strøm.
Leveres som standard med nåltykkelse nr 75.

• sømhastighet 5.000 sting/min.• stinglengde maks 5 mm• labbløft  8.5 mm aut./15 mm (kne.) • nåltykkelse  65 - 110• automatisk trådkutting, festing og labbløft• spoleapparat for undertråd

Maskinen leveres montert i bordplate med høydejusterbart 
stativ og innebygget 1-faset servomotor. 
Maskin  for rettsøm - sammensøm av lett til medium 
materiale.    

Juki DLN-9010SS eller SH 
Dette er en brukervennlig, funksjonell og effektiv 1-nåls 
rettsømsmaskin med nåltransport beregnet for søm av lett 
til medium tykke tekstiler. 
Maskinen er utstyrt med et brukervennlig betjeningspanel CP-
180A. Her kan man enkelt endre f.eks. sømhastighet, antall 
festesting i start og stopp, slå av/på automatisk trådkutting 
m.m.
Maskinen har innebygget servomotor som går kun når nålen 
går - d.v.s. at den er lydløs når man ikke syr. Dette sparer 
også strøm.
Underklasse –SS (lett/medium materiale) er beregnet for 
nåltykkelse 65 – 110.
Underklasse –SH (kraftig materiale) er beregnet for 
nåltykkelse 120 – 160. 

• sømhastighet 5.000 sting/min.• stinglengde maks 4.5 mm• labbløft  10 mm aut./15 mm (kne.) • automatisk trådkutting, festing og labbløft• spoleapparat for undertråd

Maskinen leveres montert i bordplate med høydejusterbart 
stativ, innebygget 1-faset servomotor og halogenlampe. 
Maskin som transporterer med nålen i materialet. Den er 
beregnet for sammensøm av medium materiale. Den er godt 
egnet til søm av strikket materiale.    

undertransport

nåltransport

operatørpanel CP-180A

SYM ASKINER
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Dürkopp Adler 867-290040 
2-nåls rettsømsmaskin.
Maskinen har over-, under- og nåltransport og alternerende 
labber.
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. 

• 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 montert i bordplate med utbyggbar bordplate 
(SYB-system), høydejusterbart stativ og 1-faset servomotor.

Maskinen finnes også i en versjon med automatisk trådkutter,  
automatisk festing i start og stopp og automatisk labbløft.
Maskin  for rettsøm - kan f.eks. brukes for søm av borrelås.

SYM ASKINER

PEGASUS M952-52-2x4 
Overlockmaskin med 2-nåler og 4 tråder.
Nålavstanden er 2 mm og overlockbredden er 4 mm. Total bredde 
6 mm.
Man kan ta ut ene nålen og bruke den som standard overlock 
med 4 mm eller 6 mm bredde, og man har en forsterkningssøm.
Stoffkanten blir renskjært med kniv samtidig som den overlocker. 
Avskjæret blir ført vekk fra kniven via en avfallsrenne.
Maskinen har labbløft via en liten pedal.
Dette er en fleksibel maskin som er perfekt for systuer o.l. Den 
kan brukes til sammensøm av strikkevarer og egner seg også til 
overlocking av tynne konfeksjonsstoffer.

overlock

2-nåls alternerende
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JUKI LBH-1790ANS
Elektronisk knapphullsmaskin med skyttelsøm.
Maskinen stilles enkelt om fra en type knapphull til en annen 
ved hjelp av et operatørpanel. 
Maskinen har 30 forskjellige ferdigprogrammerte knap-
phullssømmer, og den kan maksimalt lagre 99 mønster.
Sømhastighet opp til 3.600 sting/minutt. 
Maskinen er 1-pedals betjent (den starter med klemmen 
oppe, første trykk på høyre side av pedal setter maskinen i 
sømposisjon, andre trykk på høyre side av pedalen starter 
søm og når maskinen er ferdig går klemmen automatisk 
opp i utgangsposisjon).
Maskinen syr knapphull opp til 41 mm lengde. 
Maskinen leveres montert på bordplate, høydejusterbart 
stativ og motor med kontrollboks.
 

SYM ASKINER

knapphullsmaskin

knappisetter

JUKI MB-1377-12S
Knappisetter.
Maskinen er en 1-nåls kjedesømsmaskin med mekanisk 
start/stopp. 
Knappisetteren har som standard en funksjon som låser 
siste stinget slik at man unngår at tråden rakner.
Det er en hendel på baksiden av maskinen som gjør det 
veldig enkelt å veksle mellom forskjellige søm-mønster. 
Sømarealet er på maksimum 6.5 x 4.5 mm. 
For ytterdiameter knapp 10 – 28 mm og knapptykkelse 1.8 
– 2.5mm. 
Antall sting 8, 16 og 32 sting. 
Maskinen har 2 pedaler - en for å starte maskinen og en for 
å løfte labben.
Maskinen leveres montert på bordplate, høydejusterbart 
stativ og motor.
 

Brother KE-430HX
Elektronisk styrt trensemaskin. 
Maskinen er en 1-nåls skyttelsømsmaskin med elektronisk 
start/stopp og elektronisk stepmotorstyrt x - y bevegelse. 
Maksimum materialklaring under foten er 17 mm. 
Maskinen har 89 forhåndsprogrammerte søm-mønster som 
standard. 
Sømhastighet 3.300 sting/min.
Stinglengde 0.05 - 12.7 mm.
Maskinen leveres montert på bordplate, høydejusterbart 
stativ og integrert motor.
 

trensemaskin
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TRYKKNAPPER

Trykknapputstyr
Manuell maskin for isetting av trykknapper WP100
Vekt 3.5 kg
Mål: D 240 / B 95 / H 260 mm.

Verktøy for trykknapp 13L/7.8mm

Trykknapper, åpen, 4 deler str. 13L/7.8mm pk. à 5000 sett.
Nikkelfrie, lavprofilerte trykknapper for vask på 95 grader.

   

ULTR ALYD-SVEIS

Juki  Jeux7510-S 
Ultralyd sveisemaskin for sammensveising av non-woven 
materiale.
Automatisk kontroll av styrke og trykk garanterer konstant 
”søm”-kvalitet.
Svisebredde opp til 10 mm.
Gjør ”sømmen” 100 % tett.
For jakker, bukser, frakker m.m.
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ULTR ALYD-SVEIS

Samme aggregat kan integreres i automater eller annet utstyr, 
men da blir den levert med andre verktøy.

Sonowave TTS400 
Håndholdt ultralydsveiser med aggregat.
Aggregatet er på 400 watt, har innebygget timer for 
tidsinnstilling til variable materialer.
Finne best sveiseresultat ved å justere effekt og tid, da 
er det bare å trykke på knappen.
Sveisetiden er minimal.
Selve sveisesonotroden er 6 mm diameter og har en 
serratert overflate.
Sveisingen må foregå på en 6 - 8 mm tykk stål eller 
glassplate.

• Kutter materialet og forsegler kanten.
• Ingen løse fibrer.
• Ingen giftige gasser
• Ingen brannmerker på materialet.
• Lav energibruk, fungerer kald.
• Ingen rengjøring av kniv.
• Ingen oppvarming- eller avkjølingstid.
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GERBER

GERBER tilbyr gratis ressurser for å hjelpe deg med overgangen til produksjon 
av smittevernutstyr (PPE).

Her er link til en side for å hjelpe våre og Gerber sine kunder med å øke produksjonen eller overgangen 
til produksjon av smittevern = personal protective equipment = PPE. 
https://sites.google.com/gerbertechnology.com/gerbertaskforce/home%20

Ressurssiden blir stadig oppdatert med ny informasjon, inkludert: 
• Ny produktmatrix for å hjelpe deg med å identifisere hvilke PPE du kan produsere i henhold til 
 utstyret ditt.
• GRATIS digitale mønster, leggbilder og produksjonsklare skjærefiler.
• Kundevideoer.
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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). 

SKJÆREMASKINER

35-KMSV
Rettknivsmaskin med elektrisk servomotor.
Maskinen har automatisk smøring, og kniven 
blir slipt av et automatisk båndslipeapparat. 
Motoren har justerbar hastighet (4 step).
Maskinen er beregnet for bruk fra medium til 
store legg. 
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Vi tilbyr også et bredt utvalg sakser.
Be om å få tilsendt vår saksekatalog! 

SAKSER

75-772015 Kretzer saks,  6”, 15 cm, 41 gr.  
(75-72015) Lettmetall, 7.0 cm kuttelengde.

75-772020 Kretzer saks,  8”, 20 cm, 90 gr.  
(75-72020) Lettmetall, 8.5 cm kuttelengde.

75-7230 Kai skreddersaks, 9”, 23 cm, 173 gr. 
  Rustfritt stål, matt overflate, 
  mykt håndtak.
75-7250 Kai skreddersaks, 10”, 25 cm, 212 gr. 
  Rustfritt stål, matt overflate, 
  mykt håndtak.
75-7280 Kai skreddersaks, 11”, 28 cm, 371 gr. 
  Rustfritt stål, matt overflate, 
  mykt håndtak.

75-772413 Kretzer saks,  5”, 12 cm, 43 gr.  
(75-72413) Lettmetallsaks med avrundet spiss,
  5.5 cm kuttelengde.

75-760811 Kretzer, rett, 4.5”, 11 cm, 33 gr.  
(75-60811) Lett fingersaks med plasthåndtak.
75-760911 Kretzer, buet, 4.5”, 11 cm, 33 gr.  
(75-60911) Lett fingersaks med plasthåndtak.
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A&E GÜTERMANN SY TR ÅD

Gütermann Tera 80
Glatt, sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 
Spolestørrelse:
8.000 m  art. GU704270 
Anbefalt nåltykkelse nr 70/10 

Tråd til frakker og munnbind skal være uten løse fibre. Dette svekker 
sjansen for kontaminasjon fra en evt dråpesmitte.
Merk: dette er ikke av «kirurgisk kvalitet» men til frakker og munnbind 
som sys i bomull for kokvask og desinfisering før bruk.

Mara er en 100 % polyestertråd.
Den er produsert av kontinuerlige og homogene filament som gjør at tråden 
får en nøyaktig diameter uten variasjoner i tykkelse (patentert Micro Core 
Technology).
Dette igjen gjør at man kan kjøre lavere trådspenning og får en mer elas-
tisk søm og kan bruke tynnere nåler. 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, og det blir ingen støv av den 
under søm. Dette gir redusert vedlikehold og rengjøring. 
Produksjonen av Mara skjer med spesiallagde maskiner hos Gütermann i 
Gutach, Tyskland - under sterke miljøkrav. 

Gütermann Mara 80
Sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 
Spolestørrelse:
5.000 m  GU700410 
Anbefalt nåltykkelse nr 80/12 

Gütermann Tera 80WA
Glatt, sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 
Smuss og vannavvisende.
Spolestørrelse:
8.000 m  art. GU730424 
Anbefalt nåltykkelse nr 70/10 

Gütermann Mara 120 (for masker)
Sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 
Spolestørrelse:
5,000 m  GU700185 
Anbefalt nåltykkelse nr 70/10 
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O M  A M A T E C  A S

Vi tar forbehold mot evt. trykkfeil.
Vi tar forbehold mot prisendringer.

AMATEC ble startet i 1984. I dag er vi 30 medarbeidere. 23 av disse arbeider fra hovedkontoret i Sykkylven, 5 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!!


