Innovative SOLUTIONS for industriAl produCTION

AMANET AM451P
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
trekker 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 regulerbart 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
belysning.
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Tilleggsutstyr:
- Elektronisk føler til trådstativ - stopper maskinen aut. ved
knute på tråden eller når tråden sitter fast.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

JOINING NETS
AMANET AM451P is a machine constructed and built in Norway.
It is especiallly developed 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 pursaines 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 silentrunning compressor.
The machine is delivered with a table top, height adjustable stand,
1-phased 230V electronic servomotor and halogen lamp.
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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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