UNION SPECIAL BC111P12-1A

Sekkelukker for automat

Union Special BC 111P12-1A er en veldig godt kapslet og tett maskin med
trykksmøring. Ekstremt vedlikeholds-vennlig i forhold til alle andre maskiner, og som tåler de tøffeste miljøer.
Dette er en sekkelukker for bruk i automater.
Høy hastighet 2.750 rpm avhengig av stinglengde, sømoperasjon og
materiale.
Høy produktivitet - opp til 44 sekker (50 kg) pr. minutt med sømhastighet
opp til 33 meter/min.
Lite bråk og vibrasjoner, nytt trådkontroll system, enkel stinglengde justering og enkelt å justere løs eller fast søm etter behov.

INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON

P R O D U K T K A T A L O G

UNION SPECIAL 20600 AUTOMAT

Automat som består av følgende:
• BC 211UA eller 80800RLM sekkelukker symaskin.
• 20600HEBC stativ for maskin med manuell høydejustering uten
transportbånd. Utstyrt med motor.
• FB29910A Innmating av sekker.
• 93051R Bretteutstyr for sekk (bag-top-fold-over device).
• 91605GF2.50AH Transportbånd
• 29926CM pedalstyrt kontroll for transportbeltet.

SEKKELUKKERE

Vi utarbeider forslag til automater for din bedrift !
Sekkelukkerautomat

TILBEHØR
82-60/LEN203 TRÅD

100 % polyester, hvit, 1.500 m/spole
spolestørrelse: innv. diam. kone 2,5 cm, bredde 6,5 cm og høyde 7 cm.

FI25010SH TRÅD

100 % polyester, hvit, 200 g./spole, 12/4,
spolestørrelse: innv. diam. kone 1 cm (tynnest topp), bredde 7 cm
(bredest nede) og høyde 11 cm.

FI25154I TRÅD

100 % polyester, hvit, 3 kg./spole, 12/4,
spolestørrelse: innv. diam. kone 3,2 cm (tynnest topp), bredde 19 cm
(bredest nede) og høyde 23 cm.

Vi leverer også reservedeler og nåler til sekkelukkere!
AMATEC AS Postboks 385 N-6239 Sykkylven Norway
OSLO - Jerikoveien 28E, 1067 Oslo, tel: 22 90 53 30

tel: 70 24 52 00 org: NO 947 535 005 MVA bank: 6559.05.00512 firmapost@amatec.no
BERGEN - tel: 70 24 52 40
STAVANGER - tel: 907 33 328
www. amatec.no

Innovative løsninger for industriell produksjon
Vi tar forbehold om trykkfeil.

1

J u n i

2 0 1 1

SE K K ELU K K E R E

SEKKELUKKERE

AMATEC AS

Maskin med overtransport for søm av kraftigere materialer.

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
automater 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.
AMATEC AS er forhandler for Union Special som er en kjent produsent av sekkelukkere.
Vi selger også sekkelukkere som sveiser istedet for å sy.
I tillegg til å være forhandler av maskiner leverer vi også reservedeler, nåler, tråd og service.

Enkle håndholdte sekkelukkere.

DAIMOKU AK-7A

Prisgunstig 1-nåls, 1-tråds spesialmaskin for å sy papir, bomull, jute m.m.
Sømhastighet 1.700 – 1.900 sting/min. og fast stinglengde på 8.5 m.m. Den har
automatisk trådkutter og manuell pumpesmøring. Maskinen har plasthåndtak.
Vekt 6 kg.

TILLEGGSUTSTYR:
•

09-50224F-BL balanser
(oppheng for lettere betjening)

UNION SPECIAL 2200AS

Spesialmaskin med kombinert over- og undertransport for å sy papir, jute, webbing, PVC m.m.
Maskinen leveres normalt i 2-tråds versjon, men kan gjøres om til 1-tråds versjon
ved å bytte griper. (Sømmen på 2-tråds versjonen rakner ikke så lett og tråden låses
bedre på endene av sømmen).
Sømhastigheten er 1.200 – 1.700 sting/min. avhengig av materialet. Stinglengden er
enkelt justerbar mellom 3 – 9 mm, og maskinen syr opp til 9 mm materialtykkelse
eller ca. 24 lag papir.
Den har automatisk trådkutter. Vekt 5 kg.

UNION SPECIAL 2200MB

Maskin som over, men i batteriversjon.
Maskinen blir drevet av en 24 V, 120 W DC-motor via strøm fra et NC batteri montert
i belte (livvidde 80 – 115 cm). Produksjonskapasitet med fulladet batteri er ca. 350 –
450 sekker, avhengig av materialtype og stinglengde. Belte (90195) og batterilader
(90195) 230V, 50Hz er inklusiv.
(2200MAB 1-tråds versjon – samme pris som 2-tråds).

UNION SPECIAL 2200GA

Spesialmaskin for å sy geotekstiler.
Maskinenen har ekstra kraftig over- og undertransport
og ekstra kraftig griper med stort hull. Maskinen har
automatisk trådkutter.
1-faset, 230 V, 50Hz, 120 W motor.

TILLEGGSUTSTYR:

•
•
•
•

UNION SPECIAL 3000A

1-tråds spesialmaskin for å sy papir og lettvekt jute.
Sømhastigheten er 1500 – 1900 sting/min. avhengig av materialet, og den har fast
stinglengde på 8 m.m. Maskinen syr opp til 5 m.m. tykkelse eller ca. 12 lag papir.
Den har automatisk trådkutter.
Vekt 3.4 kg.

TILLEGGSUTSTYR:
•

US90191M1 balanser
(oppheng for lettere betjening)

US90191M1
US90191M
US90195
US2199

balanser (for 2200AS/2200AAS)
balanser (for 2200GA)
ekstra batteri belte		
nakkestropp

			

Sekkelukkere for automater

UNION SPECIAL 80800

Maskinen kan sy kraftig papir, bomull, jute, plast og vevde
polyester sekker.
Dette er en sekkelukker for bruk i automater.
Syr opp til 18 mm materialtykkelse.
Høy hastighet 1.800 sting/min. avhengig av stinglengde,
sømoperasjon og materiale.
Stinglengden er justerbar fra 6.5 - 12.5 m.m.

Sekkelukker for automat

Innovative løsninger for industriell produksjon

