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TAP I C ERK A

CUTMaster
180 Super
CUTMaster to nowa seria lagowarek ręcznych
polskiej firmy Samex. Celem producenta jest
dostarczanie urządzeń, które będą służyły przez
wiele lat bez potrzeby napraw, regulacji czy
częstej wymiany elementów.

ęczne rozwijanie
materiału tapicerskiego z belki na stole jest długotrwałą
i żmudną czynnością, która we
współczesnej produkcji mebli
tapicerowanych powinna zostać znacznie przyspieszona.
Można tego dokonać, stosując
lagowarkę CUTMaster i uzyskując za jej pomocą nawet
dwukrotne przyspieszenie procesu układania warstw materiału. Obsługa urządzenia jest
bardzo prosta, przeznaczona
dla jednego pracownika. W zależności od rodzaju materiału

R

i doświadczenia operatora
zlagowanie jednej belki może
zająć od kilku do kilkunastu
minut.
Charakterystyczną cechą
stołu krojczego CUTMaster
jest bardzo sztywna konstrukcja połączona z lekką
formą stelaża nośnego, wykonanego ze stalowych profili.
Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji wysokości
stołu. Blat stołu krojczego posiada utwardzoną powierzchnię oraz obramowanie mocną
taśmą PVC, która zabezpiecza

brzegi stołu i jest przyjazna
w obsłudze.
Lagowarka CUTMaster
umożliwia szybkie i dokładne lagowanie dzięki lekkiej
i stabilnej konstrukcji. Jej tor
jezdny jest bardzo precyzyjnie wykonany, dzięki czemu
urządzenie przesuwa się lekko
i bez zacięć, nawet gdy w krojowni zbierze się duża ilość
kurzu.

W skład podstawowego
zestawu CUTMaster 180
wchodzą:
stół krojczy o wymiarach 1,82
x 3,5 m,
stelaż stalowy lakierowany
proszkowo,
blat obrzegowany taśmą PCV
2 mm o grubości 25 mm,
lagownica ręczna
CUTMaster,
tor jezdny ze stali
ocynkowanej,
listwa dociskowa ręczna,
odkrawacz:

Zestaw może być wyposażony w dodatkowe elementy
ułatwiające pracę. Są to mię-

– w wersji Standard – ręczny
Long Ocean DYDB-1,
– w wersji Super – automatyczny Long Ocean
DYDB-2,
– w wersji Super Plus –
automatyczny Long Ocean
DYDB-2A.

Możliwe opcje wyposażenia:
dowolna długość zestawu (w
segmentach po 1,40 m),
cztery szerokości zestawu
(1,82; 2,02; 2,22 i 2,42 m),
Panel sterowania odkrawacza.

Automatyczna listwa dociskowa.
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dzy innymi: płyta do rozwijania materiału z palet, rolki
wygładzające rozwijany materiał, obrotnica do lagowania dwustronnego czy stożki
do tytli o dużych średnicach.
Modułowa budowa umożliwia
dowolną rozbudowę systemu
w razie zwiększonych potrzeb,
ułatwia też transport i montaż
zestawu w krojowni.

listwa dociskowa sterowana
elektrycznie,
rolki prasujące rozwijany
materiał,
belka obrotowa lagowarki,
płyta do rozwijania materiału
z palet,
kosz do rozwijania materiału,
dodatkowa rura do rozwijania materiału,
dodatkowe stożki do tytli
o dużych średnicach,
system zasilania dolnego lub
górnego.
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