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JOINING NETS

AM ANET AM402P

AMANET AM402P   is a 1-needle, 3-thread 
machine with puller for joining nets.
The machine is equipped with our specially 
constructed needle guard for safe stitching of 
pursaines.
The joining is very well suited for this operation 
and provides a safe seam with good strength and 
elasticity.
The machines has pneumatic l ift  of the 
pullertransport and presserfoot operated by a 
pedal. 
It has also an integrated silent-running compressor.
The machine is delivered with table top, heigth 
adjustable stand with large lockable wheels , 1-pha-
sed 230V electronic servomotor and halogen lamp.

Optionals : 
- Sensor for threadstand. The machine stops 
   automatically when sensing knots and stuck thread.
- Electric height adjustable stand and freely movable
   treadle.

SAMMENSØM AV NOTLIN

Dobbel søm gjør den sikrere enn noen 
annen form for sammenføyning.
Double seam makes it more secure than 
any other way of joining it.

AMANET AM402P er en 1-nåls, 3-tråds 
spesialmaskin med puller for sammensøm av 
notlin.
Maskinen er utstyrt med en spesialkonstruert 
nålstyring for å gi en sikrere søm av f.eks. 
oppdrettsposer. 
Sømmen er meget solid og har god styrke og 
elastisitet.
Maskinen er utstyrt med pneumatisk løft av 
pullertransporten og labben ved å hele pedalen. 
Den har også en integrert stillegående  kompressor.
Maskinen leveres med bordplate, høydejusterbart 
stativ med store låsbare hjul, 1-faset 230V 
elektronisk servomotor og halogenbelysning.

Tilleggsutstyr: 
- Elektronisk føler til trådstativ - stopper  aut. ved knute
  på tråden eller når tråden sitter fast.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående
   pedal.

HIGH SEWING SPEED
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AM ANET AM451P

Tensionless seam!

Spenningsfri søm!

JOINING NETS

SAMMENSØM AV NOTLIN

AMANET AM451P er en maskin som er konstruert og 
bygd i Norge. Den er spesialutviklet for å sy sammen notlin og 
gir  en svært elastisk søm som ikke trekker sammen notlinet. 
Maskinen har et spesielt sømverktøy og en pullertransport 
som gjør det mulig å oppnå denne elastiske og spenningsfrie 
sømmen. Man unngår også at nålen treffer knutene i notlinet.
Maskinen er velegnet for produksjon og reparasjon av de fleste 
typer snurpenøter, trålposer m.m. 
Den er utstyrt med en meget kraftig pullertransport som  trek-
ker frem noten med en pneumatisk regulerbar rull.
Maskinen er svært enkel å betjene. Omstilling til forskjellige 
materialer og oppgaver gjøres enkelt av operatøren. 
Sømmen er en solid 3-trådet sammenbinding og man har 
mulighet for å bruke meget tykk tråd. 
Maskinen har pneumatisk labbløft og pullerløft samt regu-
lerbart pneumatisk trykk på pullervalsen. Den har også en 
integrert stillegående kompressor.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart 
stativ, 1-faset 230V elektronisk servomotor og halogen be-
lysning.

Tilleggsutstyr: 
- Elektronisk føler til trådstativ - stopper maskinen aut. ved
   knute på tråden eller når tråden sitter fast.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

AMANET AM451P AMANET AM451P is a machine 
constructed and built in Norway.
It is especiallly develped for joining and lacing nets, and gives 
a very elastic seam. This allows you to make the correct shape 
of the pursaine with no shrink of the seam. The special sewing 
equipment and puller transport makes this possible. One 
avoids also the needle from hitting the knots.
The machine is well suited for production and repair of pur-
saines and trawls, etc. It can join knotted and knotless nets 
in all common sizes.
It is equipped with a very powerful puller feed that feeds the 
net with a pneumatic regulated roll.
The machine is easy to operate. Adjustment to different 
materials and operations is easily performed by the operator.
The  stitch is a solid 3-binding and very thick thread can be 
used.
The machine has pneumatic presserfoot-lift and pneumatic               
adjustment of the puller-pressure. It also has an integrated 
silent-running compressor. 
The machine is delivered with a table top, height adjustable 
stand, 1-phased 230V electronic servomotor and halogen lamp.

Optionals: 
- Sensor for threadstand. The machine stops automatically when sensing
   knots and stuck thread. 
- Electric height adjustable stand and free movable treadle.
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AM AROPE AM302P

SØM AV TAU PÅ NOTLIN OG SAMMENSØM AV NOTLIN

Pneumatisk hev/senk.
Pneumatic kit.

AMAROPE AM302P er en maskin som er 
konstruert  og bygd i Norge. 
Det er den mest optimale løsning for søm av tau på 
notlin. Den syr gjennom 21 mm tau + not.  I tillegg er den 
også velegnet til sammensøm av notlin.
Maskinen er beregnet for produksjon og reparasjon av 
oppdrettsposer, snurpenøter, trålposer m.m.
Maskinen har pneumatisk heving/senking av 
pullertransporten for lettere betjening, og  en integrert 
stillegående kompressor.
Den er svært brukervennlig. Omstilling til forskjellige 
materialer og oppgaver gjøres enkelt av operatøren.
Sømmen er en solid 3-trådet sammenbinding, og man 
har mulighet for å bruke meget tykk tråd.
Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejuster-
bart stativ med store låsbare hjul, 1-faset 230V elektro-
nisk servomotor og halogen belysning.

Tilleggsutstyr: 
- Knutefanger/maskeåpner for sammensøm av not uten å
   skade materialet.
- Labber i forskjellige utførelser tilpasset ulike
   operasjoner og tautykkelser
- Elektronisk føler til trådstativ - stopper maskinen aut. ved
   knute på tråden eller når tråden sitter fast.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

AMAROPE AM302P  is a machine constructed 
and built in Norway. It is the best solution for joining 
rope to net. It can sew through 21 mm thick rope + net. 
In addition it is also well suited for joining nets. 
The machine is perfect for production and repair of most 
types  cages, pursaines and trawls, etc. 
The machine has pneumatic lift/lowering of the 
pullertransport  for easier operation. It has also an 
integrated silent-running compressor.
The machine is very easy to use. Adjustment to different 
materials and operations is easily performed by the 
operator.
The stitch is a solid 3-thread binding, and very thick 
thread can be used. 
The machine is delivered with a table top, heigth adjus-
table stand with large lockable wheels, 1-phased 230V  
electronic servomotor and halogen lamp. 

Optionals : 
- Knot catcher (for joining net without damage to the material). 
- Different types of presserfeet for various applications.
- Sensor for threadstand. The machine stops automatically 
   when sensing knots and stuck thread.
- Electric height adjustable stand and freely movable treadle.

JOINING ROPE TO NET AND 
JOINING NETS

- HIGH SEWING SPEED

- HEAVY DUTY
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JOINING ROPE TO GILL NET - 
ALSO ROPE WITH LED AND FLOATING ELEMENT

MONTERER GARN PÅ TAU - OGSÅ MED BLY OG FLYTEINNLEGG

AMATACKER AM105  er spesialutviklet for å kunne 
montere garn på flyteliner opp til ca. 22 mm tykkelse. Mas-
kinen kan også sy gjennom blyline. 
Er også velegnet til søm på flettet line.
Basismaskinen er en 1-nåls 2-tråds skyttelsømsmaskin med 
automatisk trådkutter og labbløft.
Maskinen er elektronisk styrt og kan lagre opp til 50 forskjel-
lige program. Et sømprogram kan endres i størrelse fra 20 
–200 %, og sømhastigheten kan programmeres etter ønske. 

Maskinen er uten mekanisk start og stopp og mekaniske 
kamhjul.
Den leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ, 
integrert elektronisk servomotor og halogen belysning.
Maskinen må ha trykkluft (6 bar).  

Tilleggsutstyr:
-Garnføringsrør.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

AMATACKER AM105 is the new generation gill net 
machine especially developed to be able to sew twisted and 
braded floating ropes up to 22 mm diameter. It  can also sew 
through rope with lead.
It is a high speed, single needle machine with 2 thread 
lockstitch, and it has automatic thread-cutter and presser-
foot lift. 
This electronic machine can store up to 50 sewing patterns 
adjusted to different types of ropes. Each pattern can be chan-
ged in size from 20 - 200 %. New patterns can easily be made.

There are no mechanical cams or mechanical  start and stop.
The machine is delivered with a table top, heigth adjustable 
stand, integrated electronic servomotor and  halogen lamp.
The machine requires compressed air (6 bar). 

Optionals:
- Guide for net and rope.
- Electric heigth adjustable stand and feely movable treadle.

Maskinen er mønsterbeskyttet.
AMATEC AS has the copyright to this machine.

AM ATACKER AM105
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MONTERER GARN PÅ TAU - OGSÅ MED BLY OG FLYTEINNLEGG

AMATACKER AM105 ECO er en maskin som 
vi har utviklet med tanke på å kunne tilby et prisgunstig 
alternativ. 
Maskinen er spesialutviklet for å kunne montere garn på 
flyteliner opp til ca. 22 mm tykkelse. Den kan også sy på 
tynnere line med og uten bly. Er også velegnet til søm på 
flettet line (søm på siden av linen).
Basismaskinen er en 1-nåls 2-tråds skyttelsømsmaskin 
med automatisk trådkutter og labbløft.
Maskinen er elektronisk styrt og kan lagre opp til 
100 forskjellige program. Et sømprogram kan endres 
i størrelse fra 20 –200 %, og sømhastigheten kan 
programmeres etter ønske. 
Maskinen er uten mekanisk start og stopp og me-
kaniske kamhjul.
Den leveres komplett med bordplate, høydejus-
terbart stativ, integrert elektronisk servomotor og 
halogen belysning.
Maskinen må ha trykkluft (6 bar).  

Tilleggsutstyr:
-Garnføringsrør.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

AMATACKER AM105 ECO  is a low cost gill-net 
machine especially developed to be able to sew twisted and 
braded floating ropes up to 22 mm diameter. 
The machine is also able to sew ropes with led inside. 
It is a high speed, single needle machine with 2 thread 
lockstitch, and it has automatic thread-cutter and pres-
serfoot lift.
This electronic machine can store up to 100 sewing pat-
terns adjusted to different types of ropes. Each pattern 
can be changed in size from 20 - 200 %. New patterns can 
easily be made.
There are no mechanical cams or mechanical  start and 
stop.
The machine is delivered with a table top, heigth adjustable 
stand, integrated electronic servomotor and  halogen lamp.
The machine requires compressed air (6 bar). 

Optionals:
- Guide for net and rope.
- Electric heigth adjustable stand and feely movable treadle.

JOINING ROPE TO GILL NET - 
ALSO ROPE WITH LED AND FLOATING ELEMENT

AM ATACKER AM105 ECO
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SEWINGAUTOMAT FOR HEAVY-DUTY SEWING
- especially built for joining rope and webbing

SØMAUTOMAT FOR EKSTRA KRAFTIGE MATERIALER 
- spesialbygget for sammensøm av tau og web

AMASPLEIS AM902-H/L 
• Kan sy materialer opp til 26 mm* tykkelse
• For søm av tau, web m.m.
• Høy produksjonshastighet
• Brukervennlig
• Automatisk trådkutter
• Nålkjøling
• Programmerbart sømbilde innenfor 
         x-y akse på 140x300 mm.
• Kan leveres i høy og lav versjon.
*avhengig av materialtype

AMASPLEIS AM902-H/L  
• Can sew material up to 26 mm* thickness
• For sewing ropes, webbing etc.
• High production speed
• Easy operation and programming
• Automatic thread trimmer
• Needle cooling
• Free programmable sewing pattern up to 
         140x300 mm.
• The machine can be delivered in high or low version.
*depending on material

Nyhet/New machine

AM ASPLEIS AM902-H/L
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AMAREP AM701-Cromium
2-needle chain-stitch machine with several chromium coated parts for use in wet environment.
It sews heavier thread with better stitch formation.
Sewing speed 1.200 - 1700 stitches/min. depending on material.
With chain cutter. Inkluding battery-charger. Weight 6.5 kg incl. battery and 2 thread cones.
For repair of tarpaulins.

SPESIALMASKIN FOR BRUK UTE OG I VÅTE MILJØ -
for reparasjon av avlusningsduker og presenninger

REPAR ASJONSMASKIN

AMAREP AM701-Cromium
Spesialmaskin med mange crombelagte deler - beregnet for å sy i vått miljø. 
Strømkilden er et 18 V batteri så man slipper å jobbe  med strømkabel og for å unngå farlig overslag 
fra sterkstrøm.
Maskinenen har ekstra kraftig over- og undertransport og ekstra kraftig griper med stort hull. 
Det kraftige transportsystemet gjør at maskinen mater materialet jevnt og med en lik stinglengde selv 
på vanskelige materialer.
Den har også ekstra kraftig griper med stort øye.
Maskinen leveres normalt i 2-tråds versjon.
Sømhastigheten er 1.200 – 1.700 sting/min. avhengig av materialet. 
Stinglengden er enkelt justerbar mellom 3 – 8.5 mm, og maskinen syr opp til 9.6 mm materialtykkelse. 
Den har innebygget kjedekutter. 
Maskinen leveres inklusiv batterilader. Vekt 6.5 kg inkl. batteri og 2 trådspoler. 

• Rustbeskyttet/rustprotected
• Kraftig batteri/powerful battery

For bruk i vått miljø/for use in wet environment
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DÜRKOPP ADLER 867-290342-70
2-needle lockstitch flatbed machine with long arm. 
The long arm gives space for large pieces of material.
For sewing operations  of large-area workpieces for example 
delicing tarpaulins, covers etc.

H867-langarmsmaskin

MASKINER FOR SØM AV AVLUSNINGSDUKER 
OG PRESENNINGER FOR HEAVY-DUTY SEWING

867 langarmsmaskin

MACHINES FOR SEWING DELICING TARPAULINS

Extra large bobbins

SYM ASKINER

DÜRKOPP ADLER 867-290342-70
2-nåls rettsømsmaskin med 70 cm lang arm.
Den lange armen gir god plass til store materialdeler.
Maskinen brukes til å sy avlusningsduker, presenninger og 
andre operasjoner der man har behov for en middels kraftig 
maskin.

DÜRKOPP ADLER H-867-290362-70
Heavy-duty 2-needle lockstitch flatbed machine  with long 
arm. 
The long arm gives space for large pieces of material.
The machine can be used for sewing web on delicing tarpau-
lins etc.

DÜRKOPP ADLER H867-290362-70
Ekstra kraftig 2-nåls rettsømsmaskin med 70 cm lang arm.
Den lange armen gir god plass til store materialdeler.
Maskinen er beregnet for å sy ekstra kraftig materiale og 
med tykk tråd.
Den er perfekt til å sy web på avlusningsduker m.m.

20 mm presserfootlift

25 mm presserfootlift
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Verdens kraftigste symaskin med automatikk

The worlds most powerful sewing machine with automatic functions

SYM ASKINER

DÜRKOPP ADLER H-967-100382 E2/0-
15  - for extreme sewing applications
With the H-TYPE Dürkopp Adler is setting new standards 
for productivity and efficiency in the world of “heavy-duty 
sewing applications”. 
With its robust construction, the outstanding performan-
ce parameters combined with automatic functions like 
thread trimmer and automatic backtacking, an innovative 
drive technology and modern design the flat bed machine 
H-TYPE class 967 CLASSIC is characterized by maximum 
penetration force and impressive sewing dynamics. 

Your advantages: 
 • Excellent stitch pattern and constantly tight stitches, even when sewing with extremely thick threads up to Nm 5/3 
• The large clearance (420 mm wide and 225 mm high) facilitates the handling of large area workpieces 
• Up to 15 mm long stitches for assembly and decorative seams 
• The extremely high sewing foot lift up to 30 mm facilitates the feeding and removing of bulky workpieces 
• High productivity due to the XL barrel hook – 70% larger bobbin capacity in comparison to the standard hook 
• The sewing foot stroke up to 12 mm allows the safe climbing over differently high material plies 
• Robust thread trimmer guarantees a safe and clean cutting of extremely thick sewing threads 
• Integrated 6-function keypad with ergonomically arranged favorite key 
• Equipment features corresponding to the CLASSIC version like thread trimmer, electropneumatic sewing foot lift, 
   automatic backtacking, integrated LED sewing lamp and maintenance indicator 
• Integrated, motor-driven bobbin winder with winding assistant 
• Integrated sewing drive for maximum penetration force 
• DAC classic control with multifunctional control panel OP1000 
• Electronical needle positioning („Jog-Dial”) with the functionality of an electronical hand wheel 
• Max. sewing speed 1,250 stitches/min. 

DÜRKOPP ADLER H-967-100382 
E2/0-15
- for ekstreme sømoperasjoner
Verdens kraftigste industrisymaskin med moderne
automatikk for effektiv produksjon. 
Maskinen syr med ekstremt tykk tråd opp til 5/3. 
Med et labbløft på hele 30 mm er maskinen er egnet for å 
sy MEGET kraftig materiale som lær, web og andre mate-
rialer som er tykke og kraftige.
Dette er en langarmsmaskin som kan leveres med 50,  70 
eller 100 cm armlengde for å kunne sy langt inn på mate-
rialet. 
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AMATEC supply customized solutions

SPESIALBORD MED PULLERTRANSPORT 
FOR DÜRKOPP ADLER CL. 867
Spesialbygget puller med et separat beltebord til venstre for 
nålen. Dette med tanke på å hjelpe til å trekke materialer også 
med et blytau på ca 20 mm diameter. 
Pulleren og beltet har en egen kraftig motor som drar materialet. 
Denne motoren har programmerbar hastighet. 
Beltet har en valse på hver side av maskinens bordplate og det 
har en bredde på 40 cm. 

SPECIAL TABLE WITH PULLER 
TRANSPORT FOR DÜRKOPP ADLER 
CL. 867
Specially built puller with a separate belt-table to the left 
of the needle. This is to help feed materials including led 
rope of app. 20 mm diameter. 
The puller and the belt has it’s own powerful motor that 
feeds the materials. The speed of this motor is program-
mable. 
The belt has a roller on each side of the machinetable and 
it has a width of 40 cm.

BELTEBORD
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AM ACUT AM801
MÅLE OG KUTTEMASKIN FOR TAU 
Kraftig maskin som er bygd for å kunne ta tau fra pallekasser og fra ruller på golvet. 
Den er bygd med mulighet for høy og lav versjon som standard. 
Kuttingen av tauet blir utført av en spesialformet V-kniv med varme.
Den varme kniven smeltesveiser endene på tauet, som forhindrer at tauet slår seg opp.
Touch-skjerm som brukerpanel gjør det lett for operatøren å betjene maskinen. 
Høy posisjon, for tau fra pallekasser. Lav posisjon, for lettere betjening, når det ikke er 
behov for høy posisjon.  

Moduler for merking av tau. 
• Modul med blekk: Merker tauet i fart med stor nøyaktighet, uten å stoppe matingen                                       
   av tauet. Dette gir maskinen høy produktivitet. Leveres med stor blekktank. 
• Modul med merketusj: Denne modulen krever at maskinen stopper når den merker,
   noe som gir maskinen noe lavere produktivitet. 

Teknisk informasjon:
• Maskinen har høy og lav posisjon. Dette er styrt av en pneumatisk sylinder. 
• Varmkniv kuttesystem med justerbar knivtemperatur. 
• Justerbar matehastighet av tauet. 
• Måler og kutter tau fra 5mm til 30mm diameter. 
• Gjennom smart programmering har vi greid å minimere kapp og svinn fra tau. 
• Online support, som tillater våre teknikere å ha fjerntilgang til maskinen for å teste, 
   programmere, oppdatere og vedlikeholde maskinen.
• Enkel betjening via touch-skjerm operatørpanel. 
• 1-faset, 230V – 50 Hz, trykkluft 6 bar.

CUTTING AND MEASURING MACHINE FOR ROPES 
The machine is built in a solid metal structure. The machine-arms are pulling the rope 
from one pallet box, marking, cutting and feeding it into a second pallet box. This is 
what we call “box to box” operation. 
The Amacut AM801, can also pull rope from a coil, where there is no need for pallet 
boxes. In this case we can deliver a customized coil unwinder. 
The cutting of the rope is done by a specially V-shaped hot-knife. This does not only  
cut the rope, but in addition it welds the fibers in the rope together. 
This prevents any fraying of the rope.

We offer 2 different marking systems for the machine.
• Ink-Jet printing device: Marks “on the fly” without stopping the feed of the rope,  
  with great precision. 
  This gives the machine a high output. Delivered with a large ink tank.
• Marking pen: This option requires the machine to stop during marking. 
  Giving the machine a lower output.

Technical information:
• The machine has a high and low position as a standard.
• Hot-knife cutting system with adjustable knife temperature.
• Adjustable feeding-speed of the rope.
• Measuring and cutting ropes from 5 mm – 30 mm in diameter.
• Through smart programming we have managed to minimize 
   waste.
• Online support, that allows our technicians to remotely access 
   the machine for: testing,  service, programming and updates.
• Easy operation through touch-screen control panel.
• Single phase 230V – 50 Hz
• Compressed air, 6 bar.
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Stillegående/quiet running

Kraftig/powerful
49-CMC90/24 - oljefri
Dette er stillegående kompressorer med en oljefri motor som 
leverer  kontinuerlig 92 liter luft pr. min. Kompressoren har en 
tank på  24 liter, og går på 220V, 1-faset strøm. Max trykk er 7 
bar., strømforbruk 0,57kW. Støynivå 59dB/A.

This is a quiet running compressor (59 DB/A) with oil-free 
motor. It produces continously 92 liters/minute at 7 bar. Max 
pressure is 7 bar. The compressor has a tank of 24 liters, and 
operates on 220V, 1-phase power. 

49-PAP50/24AL 
Dette er en stillegående kompressor (40 DB/A). Den produser-
er 60 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 8 bar. Kompressoren 
har en tank på 24 liter, og går på 220V, 1-faset strøm.

This is a quiet running compressor (40 DB/A). It produces 60 
liters/minute at 8 bar. Max pressure is 8 bar. The compressor 
has a tank of 24 liters, and operates on 220V, 1-phase power. 

49-SIL-AIR15A 
Dette er en stillegående kompressor (30 DB/A). Den produser-
er 12.5 liter/minutt ved 6 bar. Max trykk er 6 bar. Kompressoren 
har en tank på 1.5 liter, og går på 220V, 1-faset strøm.

This is a quiet running compressor (30 DB/A). It produces 12.5 
liters/minute at 6 bar. Max pressure is 6 bar. The compressor 
has a tank of 1.5 liters, and operates on 220V, 1-phase power. 

49-BLACKMAMBAE 
Dette er en oljefri kompressor (56 DB/A). Den produserer kon-
tinuerlig 92 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 7 bar. 
Kompressoren har en tank på 3.5 liter og går på 220V, 1-faset 
strøm.

This is an oil-free compressor (56 DB/A). It produces 92 liters/
minute at 7 bar. Max pressure is 8 bar. The compressor has a 
tank of 3.5 liters, and operates on 220V, 1-phase power. 

KOMPRESSORER

OLJEFRI

Stillegående

49-SIL-AIR30D 
Dette er en stillegående kompressor (40 DB/A). Den produserer 
18,5 liter/minutt ved 8 bar. Max trykk er 8 bar. Kompressoren 
har en tank på 4 liter, og går på 220V, 1-faset strøm.

This is a quiet running compressor (40 DB/A). It produces 18.5 
liters/minute at 8 bar. Max pressure is 8 bar. The compressor 
has a tank of 4 liters, and operates on 220V, 1-phase power. 
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C-RINGER leveres i en rekke størrelser og kvaliteter, 
tilpasset forskjellig type produksjon. 
Kombinasjonen av maskin og tilhørende c-ringer gir deg 
muligheten til forenklet produksjon innen mange bransjer. 
Bl.a. produksjon av mange typer nett, sportsnett, lastenett, 
beskyttelsesnett, transportnett, fuglenett,  bærnett, fiskenett, 
samt gjerder, madrasser, bil og båtseter og mye annet. 

Maskinen er pneumatisk.

Styrken på den ferdige ringen er avhengig av forholdet mellom 
størrelse og material på c-ringen i forhold til materialet den 
klemmer rundt.

C-RINGS come in a variety of sizes and qualities, adapted 
to different types of production. 
The combination of machine and associated c-rings allow you 
to simplify production in many industries. For example pro-
duction of different types of nets; sports nets, cargo nets, pro-
tection nets, transport nets, bird nets, nets for berries, fishing 
nets and fences, mattresses, car and boat seats and much 
more.

The machine is pneumatic operated.

The strength of the finished ring depends on the relationship 
between size and material on c-ring relative to the material it 
squeezes around.

Stort utvalg av maskiner for de fleste størrelser C-ringer

C-RINGER
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AMC01 C-ring maskin liten AC01
Egner seg til montering av not på tau i tykkelsene 8-12mm, 
samt montering av tykkere nett.

AMC01 C-ring machine small AC01 
Suitable for mounting rope to net in thickness 8-12 mm, and 
mounting of thicker nets. 

AMC02 C-ring maskin medium
Egner seg til lettere arbeider som f.eks. sammen-
setting og reparasjon av mange typer nett.

AMC02 C-ring machine medium
Machine for the smallest ring. 

C-ringer for AMC01 maskin 
AMAC31  PVC belagt rustfritt stål 316, sort
  1.6mm diameter streng, 17 mm ytter høyde, 3 mm 
  innerdiameter ferdig. 
  112 ringer/magasin. 20.384 ringer/eske.

C-ringer for AMC02 maskin 
AMAC52  Rustfritt stål 316
  1.6mm diameter streng, 23.9 mm ytter høyde, 
  4.7 mm innerdiameter ferdig. 
  112 ringer/magasin. 11.200 ringer/eske.

C-ringer for AMC01 maskin 
AMAC31  PVC coated stainless steel 316, black
  1.6mm diameter wire, 17 mm outer heigth, 3 mm 
  inner-diameter finished. 
  112 rings/magasin. 20.384 rings/box.

C-ringer for AMC02 maskin 
AMAC52  Stainless steel 316
  1.6mm diameter wire, 23.9 mm outer height, 
  4.7 mm inner-diameter finished. 
  112 rings/magasin. 11.200 rings/box.

C-RINGER
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AMC50 C-ring maskin ekstra stor AC50
til sammenbensling av tau, eller monteringer på tau 16-22 
mm. Gir en solid montering på alle grovere arbeider.

AMC50 C-ring machine extra large AC50 
This product is ideal for joing rope or joining rope to net 16 - 22 
mm. Gives strong mounting on different materials. 

AMC42B C-ring maskin stor AC42B
MC-7 egner seg til montering av not på tau i tykkelsene 12 
- 16 mm. Klemmer godt sammen. MC-8 egner seg til mon-
tering av not på tau i tykkelsene 14 - 16 mm. Ødelegger ikke 
materialet.

AMC42B C-ring machine large AC42B 
MC-7 can be used for mounting rope and net size 12 - 16 mm.  
MC-8 can be used for mounting rope and net size 14 - 16 mm.

C-ringer for AMC42B maskin 
AMAC42 Rustfritt stål 316, butt spiss
  1.8mm diameter streng, 28.1 mm ytter høyde, 
  7.4x8.1 mm innerdiameter ferdig. 
  100 ringer/magasin. 6.400 ringer/eske.

C-ringer for AMC50 maskin 
AMAC50 Rustfritt stål 316
  3 mm diameter streng, 45.1 mm ytter høyde, 
  11-13 mm innerdiameter ferdig. 
  50 stk. ringer/magasin. 1.600 ringer/eske.

C-rings for AMC42B machine 
AMAC42 Stainless steel 316, blunt point 
  1.8mm diameter wire, 28.1 mm outer heigth, 
  7.4x8.1 mm inner-diameter finished. 
  100 rings/magasin. 6.400 rings/box.

C-rings for AMC50 maskin 
AMAC50 Stainless steel 316
  3 mm diameter wire, 45.1 mm outer heigth, 
  11-13 mm inner-diameter finished. 
  50 rings/magasin. 1.600 rings/box.

C-RINGER
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WELDING MACHINES FOR PVC AND PLASTIC

STORMASKINER - LARGE MACHINES

SVEISING AV PVC OG PLASTMATERIALER

SVEISEMASKIN

T-300 Flex
Er en serie sveisemaskiner  som tar utganspunkt i en standard maskin, 
og leveres med utstyr tilpasset variable sveiseoperasjoner til forskjellige 
applikasjoner;

T-300 Flex er en maskin for sveising av alt fra telt, presenninger, deknings 
mebraner, oppblåsbare produkter, basseng membraner, filter, i det hele 
tatt en fleksibel maskin med mange muligheter. Den kan leveres med 
både en hot air sveise enhet og en hot wedge kile, bytte fra varmluft til 
varmekile tar kun noen minutter.

Felles for alle T-300 variantene er at de er lette å betjene, ergonomisk god 
design, enkle omstillinger for bytte av applikasjon, og touch screen oper-
atørpanel med mulighet for lagring av opptil 25 sveiseprogram. Sveise-
hastighet opptil 20 meter i minuttet. T300 kan brukes som en flatbords-
maskin for lange rette sveiser på telt, presenninger og markiser, eller som 
en søylemaskin for sveising av oppblåsbare produkter og produkter med 
mye kurver.

T-3 
Miller weldmaster T3 ble konstruert med tanke på mindre/mellom-
store bedrifter,  med behov for en mindre fleksibel maskin. Denne  nye 
varmekile maskin dekker hele behovet hos produsenter av bannere, 
skilt og markiser.

T 3 maskinen er utstyrt med med alle føringer  det er behov for, for å 
ferdiggjøre dine produkter.

• Den kompakte størrelsen passer inn i nesten alle småbedrifter
• Enkle kontroller for enkel betjening
• Kompatibel med nesten alle strømkilder
• Verdensomspennende service, opplæring, deler, og teknisk støtte
• Solid stålramme for mange års holdbarhet
• Vil sveise PVC, PE, Mesh og andre materialer for ferdiggjøring av dine produkter
• Muligheter til å sveise nesten alle typer markiser og grafisk materialer.
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WELDING AND CUTTING

SVEISING OG KUTTING

38HS-HSG-0 VARMEBOLT
For kutting av tau og skjæring av syntetisk materiale med sveising.
Varmebolten kan leveres med forskjellige typer verktøy.
• 60 Watt. 
• Varmes opp på 6-8 sekund.
• 2 meter ledning, 1-fase 230 V.

Hand operated heat cutter to cut and seal synthetic cords, ropes, 
bands etc. Can be delivered with different tools:
• 60 Watt. 
• Heat up time of blades 6 -8 seconds..
• 2 m electric cord with straigt contour plug.

37-SURX80
Manuell varmknivs båndkutter for å kutte og smelte vevd og 
strikket syntetisk materiale.
Maks kuttebredde er 128 mm.
Temparatur opp til 180 grader C.

Hand operated heat cutter to cut and seal vowen and knitted 
syntetic materials. 
Cutting width up to 128 m.m. Temperature up to 180 degrees C.

HSG-0 electronic
For kutting av tau og skjæring av syntetisk materiale med sveising.
Varmebolten kan leveres med forskjellige typer verktøy. 
• 120 Watt. 
• Varmes opp på 6 sekund.
• Kuttetemperatur 600 °C.
• 3 meter ledning, 1-fase 230 V.

Hand operated heat cutter to cut and seal synthetic cords, ropes, 
bands etc.  Can be delivered with different tools.
• 120 Watt. 
• Heat up time of blade 6 seconds.
• Blade temperature 600 °C ( 1110 °F) max.
• 3 m electric cord with straigt contour plug.
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KUTTING

37-EMEC360 
BATTERIDREVET SKJÆREMASKIN
Batteridrevet elektrisk skjæremaskin. Den leveres med  batteri og 
oppladder.
Knivdiameter: 60 mm. Vekt: 1.15 kg.
Kan leveres med spesialfot for å skjære notlin.

Hand operated battery driven electric shear for most fabrics  up to 
10 mm cutting height. 50 mm round knife.
Can be supplied with a special foot to cut gill-net.

36-FAVORIT-V 
Rundknivsmaskin m/elektrisk motor 58 W. 7-kantet  50 mm 
diameter blad, påmontert slipeapparat . Vekt uten ledning 800 
g. Skjærehøyde opp til 10 mm.

Hand operated electric shear for most fabrics up to 10 mm cutting 
height. 50 mm round knife.

37-RASFP861
Luftskjæremaskin. med 86 mm diameter blad. Påmontert slipeap-
parat. Vekt 1.150 g. Skjærehøyde opp til 20 mm. 350 W.

Pneumatic round knife machine. 85 mm diameter knife. With 
grinding device. Cutting heigth up to 20 mm.  86 mm diameter 
knife.

Kan leveres med spesialfot 
for å skjære notlin.

Power cutter R1
Batteridrevet kutter for aramid, dyneema, glassfiber m.m.
Skjærehøyde opp til 20 mm.

Power cutter R1 for cutting aramid, dyneema etc.
Cutting heigth up to 20 mm. 
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SAKSER

75-1024/S/10” 25 cm lengde, 361 g.
For klipping av not laget av moderne holdbare fibre.
Scissors to cut nets made of modern resistable fibers.

75-96125 10” 25 cm lengde, 346 g.
For klipping av flytetau, blytau, fletta-tau og
kraftig web. Scissors to cut floating rope, led rope, 
braided rope and strong web.

SAKSER 

Vi har et stort utvalg sakser. Her er et utvalg spesielt rettet mot not og tau:

75-772020 8” 21 cm lengde, lettmetall, 90 g.
For klipping av notlin. 
Scissors to cut standard nets. 

75-772013 5” 12 cm lengde, lettmetall, 35 g.
For klipping av sytråd og bøtetråd.
Scissors to cut standard nets.  

Vi har et stort utvalg sakser.
Ta kontakt for å få tilsendt 

egen katalog75-772413 5” 12 cm lengde, lettmetall, 34 g.
For klipping av sytråd og bøtetråd. 
Scissors to cut sewing thread. 

75-774520 8” 21 cm lengde, lettmetall  XXXL, 115 g.
For klipping av notlin. 
Scissors to cut standard nets.

75-7205 8” 21 cm lengde, Kai lettmetall, 145 g.
For klipping av notlin. 
Scissors to cut standard nets.
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75-772020 8” 21 cm lengde, lettmetall, 90 g.
For klipping av notlin. 
Scissors to cut standard nets. 

75-7205 8” 21 cm lengde, Kai lettmetall, 145 g.
For klipping av notlin. 
Scissors to cut standard nets.

TILBEHØR

TRÅDSTATIV
Trådstativ med føler for automatisk stopp dersom tråden setter seg 
fast eller når der kommer knuter i tråden.

Thread stand with sensor for automatic stop if the thread get stuck 
or when there are knots on the thread.

SN11-600
Håndtak for å få godt tak i store og tunge materialer og flytte disse.

Handle to get an extra good grip - for moving easily large materials.
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We can deliver needles and spare parts kits for all our machines

BROTHER FORHANDLER I NORGE 
AMATEC AS er importør av Brother industrimaskiner i Norge. Vi leverer derfor også reservedeler til alle Brother maskiner. 
Ta gjerne kontakt med oss når du trenger deler eller nåler. 

DIVERSE

BRUKTE MASKINER 
AMATEC AS selger også brukte maskiner. Se vår hjemmeside for mer detaljert informasjon

We also supply second-hand machines. 

              www.amatec.no

RESERVEDELER OG NÅLER
AMATEC AS har et stort utvalg av reservedeler og nåler til Pfaff 418, 
Pfaff 918, Brother, Amatacker, Amanet og Amarope. 

Vi tilbyr også delekofferter som inneholder de mest vanlige slite-
delene for hver maskintype.

We stock spare parts and needles for Pfaff 418, Pfaff 918, Brother, 
Amatacker, Amanet and Amarope.
We also offer a small case with the most used parts for each 
machinetype.
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SY TR ÅD

We supply high quality sewing thread from 
A&E Gütermann  in different colours for our machines.

Ved å bruke tråd av høy kvalitet er det med på å sikre god sømkvalitet på produktene og 
forhindre unødig produksjonsstans p.g.a. trådbrudd. 

Zwibond 40 - polyamid (nylon)
Tråd for montering av garn på tau (Amatacker, Pfaff 918, Brother)
Art. GU713066  4.000 m spole
Eeske à 4 spoler
lagerføres i farge 000 (sort), 111 (råhvit), 106 (gul), 156 (rød)

Zwibond 13 - polyamid (nylon)
Tråd for presenning (Dürkopp Adler 867, H867, H967)
Art. GU713031  1.300 m spole (ca 360g)
Art. GU713032/KG ca. 2100m
Art. GU582824 FK spole
lagerføres i farge 000 (sort), 111 (råhvit), FK spole kun i 000

Tera 10 - polyester
Tråd for presenning. Amanet sammensøm notlin
Art. GU704822 1.000 m spole
Art. GU704970  3.100 m spole
lagerføres i farge 000 (sort), 111 (råhvit), 156 (rød), 386 (blå) 

Tera 8 - polyester
Søm avlusningspresenning, spleising av tau/søm av webbing.
Art. GU704920 800 m spole 
lagerføres i farge 106 (gul), 111 (råhvit), 869 (grønn)

Tera nr. 5 - polyester
Spleising av tau/søm av webbing. For Amaspleis.
Art. GU704857 500 m spole 
lagerføres i farge 000 (sort), 156 (rød)



AMATEC Oslo 
Jerikoveien 28E, 1067 OSLO
Tel. 22905330

AMATEC Stavanger 
Sigurd Mo Tel. 90733328

AMATEC AS - Hovedkontor 
Vik, N- 6230 SYKKYLVEN

Tel. 70245200
e-post: firmapost@amatec.no

AMATEC ble startet i 1984. I dag er vi 34 medarbeidere. 26 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., Ex works Sykkylven.Website: amatec.fish


