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SYM ASKINER

INDUSTRIMASKINER 
Når man vurderer kjøp av industrimaskin er det viktig å tenke på hva maskinen skal brukes til. Industrimaskiner er ganske spe-
sialiserte,  
Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere til å velge korrekt maskin til Deres bruk.

Juki DDL-8700H
Dette er en ny  og prisgunstig 1-nåls universal rettsøms-
maskin med undertransport som kan brukes til litt kraftige 
materialer som møbelstoffer, kunstlær m.m. 
Maskinen kan brukes med nåltykkelse 120 - 160, men kom-
mer som standard med nr 130. 
Den har sømhastighet opp til 4.000 sting pr. min. Maks 
stinglengde er 5 mm og labbløft 13 mm. 
Manuelt labbløft via knepedal.
Maskinen leveres komplett montert i bordplate med stativ, 
trådstativ og 1-faset servomotor. 
Maskin  for generell rettsøm - sammensøm av medium til 
kraftig materiale.    

Juki DDL-900ASWBN 
Dette er en brukervennlig og funksjonell 1-nåls rettsømsmaskin 
med undertransport beregnet for søm av lettere tekstiler. 
Prisgunstig.
Maskinen har automatisk trådkutter, automatisk festing i start 
og stopp og automatisk labbløft. 
Sømhastigheten er justerbar. Maksimum er 5.000 sting pr. 
min. Stinglengde opp til 5 mm.
Maskinen er utstyrt med et 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.
Den har innebygget spoleapparat for undertråd.
Det er ikke nødvendig med trykklufttilkobling. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, innebygd 1-faset servomotor og halogenbelysning. 
Maskin  for generell rettsøm - sammensøm av lett til medium 
materiale.    

undertransport

undertransport
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Juki DDL-9000BSS 
Dette er en brukervennlig og funksjonell 1-nåls rettsømsmaskin 
med undertransport beregnet for søm av lettere tekstiler. 
Maskinen har automatisk trådkutter, automatisk festing i start 
og stopp og automatisk labbløft for effektiv produksjon. 
Sømhastigheten er justerbar. Maksimum er 5.000 sting pr. 
min. Stinglengde opp til 5 mm.
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.
Juki DDL-9000BSS har innebygget spoleapparat for 
undertråd.
Det er ikke nødvendig med trykklufttilkobling. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, innebygd 1-faset servomotor og halogenbelysning. 
Maskin  for generell rettsøm - sammensøm av lett til medium 
materiale.    

Juki DLN-9010SS 
Dette er en brukervennlig og funksjonell 1-nåls rettsømsmaskin 
med nåltransport beregnet for søm av lett til medium tykke  
tekstiler. 
Maskinen har automatiske trådkutter, automatisk festing i 
start og stopp og automatisk labbløft for effektiv produksjon. 
Sømhastigheten er justerbar. Maksimum er 5.000 sting pr. 
min. Stinglengde opp til 4.5 mm.
Maskinen er utstyrt med et brukervennlig betjeningspanel CP-
160D. Her kan man enkelt endre f.eks. sømhastighet, antall 
festesting i start og stopp, 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.
Juki DLN-9010 har innebygget spoleapparat for undertråd.
Det er ikke nødvendig med trykklufttilkobling. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, innebygd 1-faset servomotor og halogenbelysning. 
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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SYM ASKINER

JUKI DLU-5490NBB-7
1-nåls rettsømsmaskin med undertransport og differensierbar 
overtransport.
Denne transporttypen gjør at man kan stille transporten over og 
under uavhengig av hverandre. Dette er en stor fordel spesielt 
når man skal sy sammen forskjellige typer materialer fordi man 
da unngår forskyvning.
Maskinen har liten spole, åpent oljebad, elektromagnetisk 
trådkutter, automatisk festing i start og stopp, automatisk labbløft. 
Maksimums hastighet 4500 st./min. og maks stinglengde 5 mm.
Maskinen leveres med bordplate, høydejusterbart stativ, 
innebygget DC-servomotor SC-910/M91, Operatørpanel CP-160 
og halogen belysning.
Maskinen egner seg spesielt godt til bruk på søm av lange 
sømmer som f.eks. gardinsøm o.l.  
Siden man kan justere over/undertransporten uavhengig kan 
man få til rynke-effekt. Justeringen  gjør det også enklere å få fin 
søm på vanskelige stoffer som f.eks. velour (unngår forskyvning).   

DÜRKOPP ADLER 273-140342
1-nåls rettsømsmaskin med undertransport og pullertransport 
(rulltransport) bak labben.  
Mekanisk justering av pulleren. Pulleren kan kobles ut/løftes opp.
Maskinen har liten spole, lukket smøringssystem, elektromagnetisk 
trådkutter, automatisk festing i start og stopp, automatisk labbløft 
og innebygget DC-servomotor. Maksimums hastighet 5000 st./
min. og maks stinglengde 4 mm. 
Det er ikke nødvendig med trykklufttilkobling. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ 
og halogen belysning.
Maskin som egner seg godt til f.eks. gardinsøm. Pulleren gjør at 
man unngår rynking på tynne stoff.    

rulltransport

overtransport

PFAFF 1245-6/01 CLPMN8
1-nåls rettsømsmaskin med under- og nåltransport og alterner-
ende overtransport. Stor spole. 
Maskinen er spesielt godt egnet til søm av tunge, kraftige ma-
terialer. 
Sømhastighet 2.800 sting/min, maks stinglengde 8 mm. og lab-
bløft 14 mm. 
Den bruker nålsystem 134-35 og nåltykkelse nr 110 - 140.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart sta-
tiv, 1-faset elektronisk motor og halogen belysning.
Enkel og robust maskin som f.eks. brukes av mange møbelopp-
trekkere.
Robust maskin beregnet for møbel, skinn og tynnere lærvare-
produksjon. Grunnet de to trykkføttene som transporterer synk-
ront med undertransportøren trekker denne maskin likt over og 
under. alternerende transport
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PFAFF 335-G-6/01-BLN 
1-nåls rettsømsmaskin med friarm. 
Maskinen er utstyrt med over-, under- og nåltransport og 
alternerende labber. Maks stinglengde inntil 6 mm, labbløft maks 
14 mm og sømhastighet opp til 2.800 sting/minuttet. Diameter på 
friarmen er 51 mm. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ, 
1-faset elektronisk servomotor og belysning.

Maskinen kan leveres i versjon med automatisk trådkutter,  
automatisk festing i start og stopp og automatisk labbløft.
Friarmsmaskiner gjør det er lettere å sy f.eks. vesker og sylinder-
formede  produkter. Materialet “henger ned” så det er enklere å 
komme inntill objekter som skal monteres.
Denne maskinen er også ypperlig til reparasjonsarbeid av tekstiler.

SYM ASKINER

friarm

DÜRKOPP ADLER 524i-811 525 E075
1-nåls rettsøm/sikk-sakk maskin for universell bruk til de fleste ty-
per stoff og lettere skinn. 
Maskinen har en robust konstruksjon med gode søm egenskaper, 
den er enkel å håndtere, og er brukervennlig. 
Den har maks stinglengde på 5 mm og maks sikk-sakk bredde på 
10 mm. Sømhastigheten er justerbar. Maksimum er 3.400 sting 
pr. min. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ, 
servomotor og halogen belysning.
Maskinen finnes også i en versjon med automatisk trådkutter, au-
tomatisk festing i start og stopp og automatisk labbløft for mer ef-
fektiv produksjon.
Dette er en universal rettsøm og sikk-sakk maskin som er egnet til 
søm av de aller fleste materialer. 

rettsøm/sikk-sakk

JUKI LZ-2290 
Elektronisk styrt 1-nåls rettsøm/sikk-sakk maskin.
Maskinen har 8 standard sømtyper og 14 mønster, enkelt omstill-
bart via betjeningspanelet. 
Den har maks stinglengde på 5 mm og maks sikk-sakk bredde på 
10 mm. Sømhastigheten er justerbar. Maksimum er 5.000 sting 
pr. min.
Maskinen integrert motor, automatisk trådkutter, automatisk ele-
ktromagnetisk labbløft og håndtastet festeautomatikk.
Maskinen er egnet for lette og mellomtykke materialer.
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. 

rettsøm/sikk-sakk
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SYM ASKINER

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. Maksimumshastighet 
er 3.000 sting pr. min, og max labbløft er 20 mm. 
Stinglengde max 9mm. og hele 9 mm alterneringshøyde. Mask-
inen har ekstra stort gjennomgangsrom innenfor nålen. Utsjalt-
bar undertransportør for lettere omstilling til kantebåndsoper-
asjoner.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart sta-
tiv, 1-faset elektronisk servomotor og halogen belysning.
Maskinen kan leveres i versjon med automatisk trådkutter,  
automatisk festing i start og stopp og automatisk labbløft.
Friarmsmaskiner gjør det er lettere å sy f.eks. vesker og sylin-
derformede  produkter. Materialet “henger ned” så det er en-
klere å komme inntill objekter som skal monteres.
Denne maskinen er også ypperlig til reparasjonsarbeid av tek-
stiler.

SUZUKI SE-200-S
Knapphullsmaskin med elektronisk kontroll, 1-nåls kjedesting. 
Nyutviklet maskin som er enkel å betjene, har lettvint vedlikehold 
og er mer stillegående. 
Maskinen har trådkutter. Justerbar sømhastighet fra 1.000 -  
2.000 sting/min. Knapphullslengde justerbar fra 13 m.m. – 40 
m.m. 
Enkel justering på knapphullslengden og stinglengden. 
Komplett maskin med bordplate, stativ og halogen belysning.
Maskinen lager knapphull med og uten øye beregnet for ytter-
konfeksjon som  jakker, dongeri, bunader, arbeidstøy o.l. 

knapphull

JUKI LBH-780
Knapphullsmaskin med 1-nåls skyttelsøm.  
Maks sømhastighet er 3.600 sting pr. min. og 
maks knapphullsstørrelse er 38.1 mm lengde 
og 6.4 mm bredde. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, 
høydejusterbart 
Maskinen lager linknapphull for bruk på skjorter 
o.l. 

friarm

knapphull
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blindsøm

MAIER 221
1-tråds universal kjedesømsmaskin for blindfalding av bukser, 
skjørt, gardiner og lignende, beregnet for bruk på medium ma-
teriale.
Kan sy falder opp til 7 cm.
Dette er en kompakt og vibrasjonsfri maskin. Den har fin juster-
ing på stingdybde. Kantelinjal er inklusiv. 
Arbeidsplaten kan skyves til side. 
Den har justerbar stinglengde fra 3 - 8 mm, og valgmulighet mel-
lom skipp 2:1 eller 1:1. Sømhastighet max 3.000 sting/min. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart sta-
tiv, innebygget 1-faset servomotor og halogen belysning.
Maskin for å falde opp bukser, skjørt, gardiner o.l med blind-
søm. 

Ekstrautstyr:
Manuell trådkutter -12/1       
Automatisk trådkutter (elektromagnetisk) -12
Digital dybdeindikator -D

SYM ASKINER

trens

BROTHER KE-430F
Elektronisk styrt trensemaskin. 
Maskinen er en 1-nåls skyttelsømsmaskin med elektronisk start/
stopp og elektronisk stepmotorstyrt x - y bevegelse. Maskinen 
har 89 forhåndsprogrammerte søm-mønster. 
Max materialklaring under foten er 17 mm. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart sta-
tiv, innebyd servo-motor og halogen belysning.
Maskin for å sy trens. 
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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

safety

JUKI MO644D
Overlockmaskin, bordmodell for husholdningsbruk. Maskinen har 
2 nåler og kan brukes som en nåls 2 eller 3 -tråds overlock eller 
2 nåls 4-tråds overlock. Maskinen har differensial undertransport. 
Justerbar stinglengde fra 1 – 4 mm. Kantskjæring for reinskjæring 
av stoffet. Ved å justere kniven og bytte nåler kan en ved bruk av 
høyre nål sy 6 mm bred overlock og ved å bruke venstre nål sy en 
4 mm overlock søm. Maskinen kan også stilles om til å sy en 2,5 
mm ”rullå søm”. Sømhastighet Max 1.500 sting/min.

overlock

PEGASUS M932-70 5x5
2-nåls, 5-tråds safetymaskin. Sømhastighet 7.000 sting/minutt.
Maskinen har justerbar stinglengde fra 1,1 - 3,8 mm, differensial 
undertransport og sentralsmøring. 
Maskinen leveres komplett med bordplate (montert helt nedsen-
ket), høydejusterbart stativ, 1-faset elektronisk servomotor og hal-
ogen belysning.
Denne safetysømsmaskinen lager en overlocksøm 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 blindsøm-
men benyttes.
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PRESSEUTST YR

TR1002 TREVIL DOMINA
Liten transportabel steamkjele. 
Kjelen er av rustfritt stål med 700 W varmeelement og 2 liter 
vanntank. 
Sammenhengende bruk før ny vannpåfylling er ca. 2 timer.
Manuell påfylling av vann. 
Kjelen leveres med et pressejern og lokk. Vekt 7.5 kg.
Stativ leveres som tilleggsutstyr (X000).    
Beregnet for husholdningsbruk.  

TR1017 MINIVAP 3 SPEEDY 
Liten transportabel steamkjele. 
Kjelen er av rustfritt stål med 1000 W varme element og 
3 liter vanntank. 
Sammenhengende bruk før ny vannpåfylling er ca. 3 
timer.
Manuell påfylling av vann. 
Kjelen leveres med en børste som har av/på bryter for 
steamen. Vekt 10 kg.
Stativ for Minivap leveres som tilleggsutstyr (X000).
Beregnet for halv-profesjonelt bruk.
 

TR1230 TREVIL FABER
Transportabel steamkjele. 
Kjelen er av rustfritt stål med 1400 W varmeelement og 5 liter 
vanntank. 
Sammenhengende bruk før ny vannpåfylling er ca. 5 timer.
Manuell påfylling av vann. Inklusiv sikkerhetsutstyr i forbindel-
se med avtapping.
Steamkjelen har et nivåglass der man kan se hvor mye vann 
som er i kjelen.
Kjelen leveres med et pressejern F004. Vekt 15 kg.
Stativ for Faber leveres som tilleggsutstyr (X001).
Strømtilslutning 230V, 50Hz, 1-faset.
Beregnet for profesjonelt bruk.

Faber kjelen 1230 kan også leveres med en steam-
børste istedet for  steamjern. Den heter da 1235.

VE1233120300 VEIT2331 
Steamkjele. 
Kjelen er av rustfritt stål med 2200 W varmeelement og 5 liter 
vanntank. 
Manuell påfylling av vann. 13 ltr. vannkanne medfølger for 
rengjøring av kjelen. 
Kjelen leveres uten pressejern.
VE4233120190 sokkel for gulvplassering leveres som 
tilleggsutstyr.
Beregnet for profesjonelt bruk.
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TR2005 TREVIL DOMISTIR PLIA
Pressebord med innebygget vakuum og varme. 
Fast temperatur på varmen og vakumvifte på 60 W. 
Bordet er sammenleggbart og justerbart i høyden. 
Under bordet er en liten stoffoppsamlerhylle. 
Ikke beregnet for å feste bukker på.
Husholdningsmodell - til enkelt bruk hjemme eller i små systuer.
 
 

TR2009 TREVIL DOMISTIR 3000S
Pressebord med vakum, varme og blås. Samme motor blir 
brukt på vakum og blås. 
Kileformet presseflate på 110 cm lengde x 38 cm bredde og 25 
cm i front. 
Bordet har innebygget vakuumvifte på 100 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 fast høyde.  
Halvprofesjonelt - til bruk for skoler, sømatelier m.m.
  
Tilleggsutstyr:
B771  Armbukk uten vakuum    
X002  Hvileplate for kjele med jern (Faber 1230) 

Vakuum og varme

Vakuum, varme og blås

Vakuum og varme

PRESSEUTST YR

TR2126 TREVIL ALIFLEX
Pressebord med vakum og varme. 
Kileformet presseflate på 112 cm lengde x 38 cm bredde og 23 
cm i front (FU). 
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 leveres med  fjærbelastet høydejustering fra 71 til 94 
cm høyde.  
Strømtilslutning 1-faset, 230V, 50 Hz.
Profesjonelt bord – beregnet for kontinuerlig bruk hele dagen.
      

TR2127 ALIFLEX  
Som over, men med presseflate på 
125 cm lengde, 50 cm bredde og 23 cm i front. (XL) 

TR2128 ALIFLEX  
Som over, men med rektangulær presseflate på 50 x 120 cm
montert som friarm.  

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.

Modell 2128 med
rektangulær presseflate
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PRESSEJERN

PRESSEUTST YR

TRF004 PRESSEJERN TREVIL F004
  Temperaturjustering på jernet. 800 W.
  For tilkobling til steamkjele Faber 1230.
  Med 2 meter steam- og strømledning.
  Inklusiv silicon hvileplate.

TRF022 PRESSEJERN TREVIL F022
  Temperaturjustering på jernet. 800 W.
  For tilkobling til Faber Unitron 1523/1525.
  Med 2 meter strømledning.
  Inklusiv silicon hvileplate.
  

  Tillegg for F022 og F004:
TRF0191003 Teflonsole Trevil universal - enkel 
TRF16032 Teflonrammesole  (aluminiumsramme)

VE125060 PRESSEJERN VEIT 2129 
  Temperaturjustering på jernet.
  For tilkobling til steamkjele.
  Med steam- og strømledning.

VE2111010320	Teflonrammesole	for	2129	
  med aluminiumsramme

VE1218220000 PRESSEJERN VEIT HP2003 
  Inklusiv ekstern temperaturkontroll
  Veitronic.  
  For tilkobling til steamkjele.

VE2111010360	Teflonrammesole	for	HP2003	
  med aluminiumsramme

Teflonrammesole
med alum.ramme

Teflonsole enkel
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PRESSEUTST YR

UNDERTREKK - MELLOMTREKK
78-057  KOPPERDUK
  130 cm bredde
  Sprer varmen 

78-050/6 FILT 
  Hvit, 6 mm tykkelse, 140 cm bredde
  Filt brukes ikke i bord med sug eller 
  up-steam

78-050/10 FILT 
  Hvit, 10 mm  tykkelse, 140 cm bredde
  Filt brukes ikke i bord med sug eller 
  up-steam

78-070/SOFT/8 VOMAPOR SILICONSKUM
  Blå - myk, 8 mm  tykkelse, 135 cm bredde
  Lang holdbarhet.
  Brukes i bord med sug og/eller blås
  
78-070/SUPERSOFT/6 
  VOMAPOR SILICONSKUM
  Blå - myk, 6 mm  tykkelse, 135 cm bredde
  Lang holdbarhet.
  Brukes i bord med sug og/eller blås

78-053/GUL/6 REHAU SILIKONGUMMI 
  Gul, perforert, 6 mm tykkelse. 
  Brukes i bord med sug og/eller blås
  Knottene vendes ned mot pressen.

78-069  POLYESTERVEV VM248 
  Hvit, stiv. 
  Brukes over silikongummien
  for å gi en glatt overflate å stryke på.

OVERTREKK
78-054/BLÅ PRESSETREKK NYLON 
  Blå, glatt, 150 cm bredde

78-055/OLIVEN PRESSETREKK NYLON STRECH
  Oliven, stretch, 150 cm bredde

78-073  PRESSETREKK NOMEX
  Blått, 160 cm bredde
  Svært holdbar ved høye temperaturer
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PRESSEUTST YR

Fikseringspresse

Vi skaffer også ferdigsydde pressetrekk til 
TREVIL OG VEIT

SPESIALTREKK 

78-056  BØRSTE-TREKK
  Hvit, 160 cm bredde
  Forhindrer skinn ved pressing av velour

78-058  TEFLONBELAGT MATERIALE
  Brun, glatt, 0.15 mm tykkelse
  100 cm bredde

LOLTS220 LOTUS FIKSERINGSPRESSE 
Manuell presse for termofiksering av materialer f.eks. fiksering av 
vlieselin på baksiden av tekstiler.
Fikseringspresse med manuell lukking og åpning. 
Presseflate 120 x 50 cm.
Varmeelement 5.400 W. Muligheter for justering av temperatur, tid 
og trykk på presseflaten. 
Temperatur 60 – 220 grader. Pressetrykk 0 – 500 g/cm2. 
Vekt 110 kg.
Akustisk signal ved oppnådd pressetid.
3-faset, 230V, 50 Hz.
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ASTOR KNAPPETREKKING

Vi har egen katalog for 
Astor knappetrekkingsutstyr 

Enkel, manuell maskin for å trekke knapper eller 
isetting av maljer. 
Anbefales til bruk på knapper opp til str. 36’’’ (23 
m.m.) for møbel og str. 44’’’ (28 m.m.) for konfeksjon. 
Produksjon ca. 200 knapper pr. time. 
Maskinen kan også brukes som kuttemaskin for stoff 
til knapper.
Verktøy for hver størrelse knapp/malje er tilleggsutstyr.

Enkel, manuell skrupresse for å trekke knapper 
eller isetting av maljer.
Anbefales til bruk på knapper opp til str. 60’’’ (38 
m.m.) for møbel og konfeksjon. 
Produksjon ca. 200 knapper pr. time. 
Maskinen kan også leveres med kutteutstyr for 
stoff til knapper (opp t.o.m. størrelse 50.
Verktøy for hver størrelse knapp/malje er tilleggsutstyr.

ASTOR A51ASTOR A5

Maskiner for å trekke knapper med egne stoffer/hud.
De har utstyr for møbelknapper og konfeksjonssknapper.
I tillegg kan de brukes til å sette maljer i 3 størrelser: 4/7, 
5/11 eller 8/15 (inner-/ytterdiameter).

MØBELKNAPPER KONFEKSJONSKNAPPER MALJER
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SØMBYSTER

ASTOR A51

Easy Fit 76-700 
Justerbar i størrelsen. Enkel og lett modell i plastmateriale med kort fløyel-
saktig overflate. 
Den er ikke beregnet å sette nåler i. Leveres inklusiv stativ.

Justerbar i størrelsen. Fin modell 
i plastmateriale med tynt vattert 
stoff utenpå. 
Kan sette nåler i det vatterte mate-
rialet. Dukken står stødig. Leveres 
inklusiv stativ i tre. 
Leveres i beige eller sort stoff.

Lady Valet 76-718 

Universal Superbyste 76-703
Solid sømbyste kledd med et burgunderfarget 
materiale.
Størrelsen på sømbysten justeres proposjonalt 
via en knott på toppen av bysten. Et vindu viser 
hvilken størrelse du har justert til.
I tillegg kan man justere brystmål via hendler på 
undersiden.
Den leveres med en avtagbar arm.
Herrebysten leveres med avtagbar arm på bestill-
ing.
Man kan sette nåler i stoffet, men ikke i plastma-
terialet.
Denne modellen leveres inklusiv et meget solid 
metallstativ.

Andre sømbyster
Vi har et stort utvalg sømbyster. 
Be om katalog.
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35-RS100 OCTA
Hendig og lett håndterlig rundknivsmaskin med  elek-
trisk motor på 100 W. Den har et 8-kantet blad på 100 
mm. diameter. Påmontert slipeapparat. 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 diameter. På-
montert 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! 

SKJÆREUTST YR

37-EMEC10B elektrisk saks
Elektrisk saks som er batteridrevet. Kan også brukes 
med strømkabel.
Inklusiv batterilader og strømkabel. Vekt med batteri 
218 gram.
Maskinen er beregnet for bruk på ett lag  tynt materi-
ale. Begrenset sammenhengende drift.

37-EMEC360 batteridrevet
Batteridrevet elektrisk skjæremaskin, 9.6V. Den har et 
10-kantet blad på 60 mm diameter. Påmontert slipeap-
parat. Oppladbar på 1 time. Kutter ca. 300 skjærem-
eter tekstiler på en ladding. Inkl. batteri og oppladder. 
Skjærehøyde opp til 12 mm. Vekt  med batteri 1135 
gram.
Maskinen er beregnet for bruk på ett eller flere lag me-
dium til tykt materiale (møbel, tepper). 

Stort utvalg Kai sakser m.m.
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BRODERING

Be om å få tilsendt vår broderingskatalog! 

EMT16
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GÜTERMANN SY TR ÅD

Gütermann Mara 120
Kvalitetstråd for søm av tynne til medium materialer.   
Sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 400 farger.
No./Tkt. 120 - tex 25 - dtex 250(2)  
Spolestørrelser:
1,000 m  art. GU700207 
5,000 m  art. GU700185 
Anbefalt nåltykkelse nr 70-80/10-12 

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 elastisk 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. 
Gütermanns Mara tråd gir deg en kvalitet man kan stole på!

Gütermann Mara 100
Kvalitetstråd for søm av medium materialer.   
Sterk, myk, helt jevn og støver ikke. 400 farger.
No./Tkt. 100 - tex 30 - dtex 300(2)  
Spolestørrelser:
1,000 m  GU707694 
5,000 m  GU707708 
Anbefalt nåltykkelse nr 70-80/10-12 

Gütermann	Maraflex	120
Elastisk tråd med gode sømegenskaper.
Brukes til elastiske fine vevde og strikkede tekstiler for 
herre og damekonfeksjon samt undertøy og sportstøy.
Spesielt beregnet for skyttelsømsmaskiner.
No./Tkt. 120 - tex 38 - dtex 380(2)  
Spolestørrelse:
1,500 m  art. GU716936 
Anbefalt nåltykkelse nr 70-80/10-12 
Maraflex finnes også i tykkelser 80, 50 og 30 tykkelse.
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GÜTERMANN SY TR ÅD

Gütermann Skala 240
100 % polyester 
Tynn tråd beregnet for blindsøm og overlock av fint materiale.
Den er semi-transparent som gjør det mulig å bruke få farger.
No./Tkt. 240 - tex 12 - dtex 120(1)  
Spolestørrelser:
 5,000 m  art. GU720763 
10,000 m  art. GU715174 
20,000 m  art. GU715166 
Anbefalt nåltykkelse nr 60-65/8-9

Gütermann Tera 180
100 % polyester 
Tråd beregnet for overlocking av tynne til medium materialer.
No./Tkt. 180 - tex 16 - dtex 160(2)  
Spolestørrelser:
 5,000 m  art. GU704172 
10,000 m  art. GU704180 
Anbefalt nåltykkelse nr 65-70/9-10

Gütermann E121
100 % polyester 
Teksturert tråd for overlocking. Den er myk og dekker mer 
materialet. Kan også brukes som nåltråd.
Tråd beregnet for overlocking av tynne til medium materialer.
No./Tkt. 240 - tex 12 - dtex 120(1)  
Spolestørrelser:
10,000 m   art. GU715298 
30,000 m  art. GU715280 
 Anbefalt nåltykkelse nr 70-90/10-14
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Tel. 70245240
AMATEC Oslo 
Jerikoveien 28E, 1067 OSLO
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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 31 medarbeidere. 23 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!!


