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Vi tar forbehold om trykkfeil.

JUKI DDL-9000
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. Søm-
hastigheten er på hele 5.000 sting pr. min. 
Maskinen er utstyrt med et brukervennlig betjeningspanel. Her 
kan man enkelt endre f.eks. stinglengde, sømhastighet, antall 
festesting i start og stopp, av/på automatisk trådkutting m.m.
Juki DDL-9000 har innebygget spoleapparat for undertråd.
Det er ikke nødvendig med trykklufttilkobling. 
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart sta-
tiv, innebygd 1-faset servomotor og halogenbelysning. 

PEGASUS M852-17
1-nåls, 3-tråds overlockmaskin. Sømhastighet 7.000 sting/
minutt.  Overlockbredden er 5 mm.
Maskinen har justerbar stinglengde fra 1,1 - 3,8 mm, labbløft opp 
til 5.5 mm, differensial undertransport og sentralsmøring. 
Maskinen leveres komplett med bordplate (montert helt nedsen-
ket), høydejusterbart stativ, Moretti clutch motor og halogen be-
lysning.

Rettsømsmaskin med  undertransport

Overlock-maskin

SYMASKINER

VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG TILBEHØRS-PRODUKTER SOM 
NÅLER, SAKSER, LINJALER, MERKEUTSTYR M.M.
BE OM VÅR TILBEHØRSKATALOG!

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

Dette er en universal rettsøm og sikk-sakk maskin som er 
egnet til søm av de aller fleste materialer. 
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Rettsøm/sikk-sakk maskin
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AMATEC AS er norges og skandinavias største leverandør av maskiner og 
utstyr til sømindustrien. 
vi er i dag totalleverandør av maskiner og utstyr for søm, tilskjæring, pressing, brodering, 
lasergravering, strikking m.m. 
vi tilbyr fra enkle maskiner for håndtverk og småindustri opp til store avanserte auto-
mater for industribedrifter. vi yter også bistand i form av opplæring og teknisk service 
på våre produkter.
Hovedkontoret vårt ligger i sykkylven, 30 km øst for Ålesund. på ca. 1200 kvm har vi 
administrasjon, salgskontor, utstilling, delelager, verksted, maskinlager og et stort 
bruktmaskinlager. I oslo (øvre lindeberg) har vi salg & serviceavdeling med showrom 
som dekker øst- og sørlandet. salg & service kontor har vi også i Bergen og stavanger.

PRESSEUTST YRREPAR ASJONSMASKIN

PFAFF 335 vaskeriversjon
Dette er en meget fleksibel og godt egnet maskin for 
reparasjon av tekstiler.

Maskinen har friarm, men kan ved hjelp av en tilsat-
splate brukes som vanlig rettsømsmaskin.

Ved en enkel bryteromstilling kan man veksle mellom 
rettsøm og stopping/basting.

Kan leveres med automatisk labbløft, automatisk 
festing i start og stopp og automatisk trådkutter.

Komplett maskin med 1-faset elektronisk servomo-
tor, høydejusterbart stativ og halogenbelysning.

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

Trevil Aliflex 2127 presseflate på 125 cm lengde, 50 cm bredde og 23 cm i front. 
Trevil Aliflex 2128 rektangulær presseflate på 50 x 120 cm montert som friarm.  
    

3 maskiner i en!

• friarm
• rettsøm
• stopping

PRESSEBEKLEDNING
Vi leverer pressebekledning i forskjellige varianter. Her er 
et  lite utvalg fra vårt brede spekter:
78-050 Filt 5 mm   (bredde 140 cm)
78-051 Filt 10 mm   (bredde 140 cm)
78-054 Nylontrekk blå  (bredde 150 cm)
78-055 Nylon stretch oliven   (bredde 150 cm)
78-056 Børstetrekk (forhindrer skinn)  (bredde  150 cm)
78-070 Vomapor blå 8 mm skum  (bredde 135 cm)

Vi leverer både små og store steamkjeler

TREVIL PLANOFLEX 2501
Profesjonelt industripressebord med innebygt steam-
kjele.

BE OM VÅR 
PRESSEKATALOG


