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Szybkie 
i dokładne lagowanie

Lagowarka ocean Sk-5L

katarzyna orlikowska

Lagowarka Ocean SK-5L to urządzenie, które charakteryzuje stabilność 
pracy, lekkość i wytrzymałość konstrukcji oraz precyzja wykonania. Poza 
tym celem jego producenta – firmy Samex – było stworzenie narzędzia, 

które będzie służyło tak samo dobrze przez wiele lat, nie wymagając 
napraw, regulacji, czy wymiany elementów.

technologie

Ręczne rozwijanie materiału tapicerskiego 
z belki na stole jest długotrwałą i żmudną 
czynnością, która we współczesnej produk-
cji mebli tapicerowanych, gdzie liczy się 
duża wydajność i efektywność pracy, po-
winna zostać znacznie przyspieszona. Moż-
na tego dokonać, stosując lagowarkę Ocean 
SK-5L, uzyskując za jej pomocą nawet dwu-
krotne przyspieszenie procesu układania 
warstw materiału. Obsługa urządzenia jest 
bardzo prosta (wystarczy tylko jeden pra-
cownik).
Lagowarka Ocean SK-5L może być opcjo-
nalnie rozbudowana o dodatkowe funkcje, 
takie jak belka obrotowa, półka do rozwi-
jania materiału z palet, czy kosz do rozwi-
jania materiału z bel. Powyższe elementy 
mogą być dodawane już w trakcie eksplo-
atacji urządzenia, jak również – po zakoń-
czonej pracy –  łatwo demontowane. 

traco E

reklama

Lagowarka Ocean SK-5L posiada wysokość lagowania 
20 cm, a całkowita długość zestawu może wynieść  
od 3 do 16 m.  Fot. Samex

autopromocja E
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Symulacja zwrotu koSztów inweStycji

Inwestycja w nowoczesne urządzenia wyposażające tapicernię to nie-

wątpliwie zysk. Jak widać na poniższym wykresie, zwrot kosztów z in-

westycji amortyzuje się już po kilku miesiącach od momentu zakupu.

Przedstawiona symulacja została oparta na trzech faktach: w kro-

jowni bez zestawu lagującego pracują dwie osoby (obsługa zesta-

wu OCEAN SK-5L wymaga jednej osoby), roczny koszt utrzymania 

pracownika-specjalisty to 43140 zł brutto, a całkowity koszt zakupu 

zestawu krojczego Ocean SK-5L to 21038 zł brutto.

Na podstawie wykresu widać, że dzięki oszczędności na jednym eta-

cie, zwrot z  inwestycji następuje już po niecałych sześciu miesiącach, 

po czym dotychczasowe koszty zmieniają się w zysk rzędu 3600 zł 

miesięcznie. W zależności od wielkości i wyposażenia zestawu, moż-

na samemu planować koszt zakupu i przyszłych oszczędności. Poza 

tym dzięki wprowadzeniu częściowej automatyzacji produkcji jej wy-

dajność wzrasta średnio o 20 proc.

Lagowarka Ocean SK-5L może być zamontowana tylko na stole 
krojczym SK-5L ze względu na bardzo precyzyjne dopasowanie ele-
mentów jezdnych (tory jezdne wykonane są ze stali ocynkowanej 
lub chromowanej).
Stelaż tego stołu krojczego wyróżnia się wysoką dokładnością wy-
konania i można go rozbudowywać krok po kroku aż do pełnego 
zestawu lagującego. 
Montaż zestawu jest bardzo prosty i może być wykonany samodziel-
nie w krojowni, a niewielkie rozmiary poszczególnych elementów 
pozwalają na transport nawet samochodem osobowym.
Specjalne, dźwigarowe węzły montażowe nadają konstrukcji lek-
kość i dużą sztywność. Poza tym modułowa konstrukcja urządze-
nia pozwala na zastosowanie dowolnej długości stołu. Standardowa 
długość jednego segmentu stelaża to 1,40 m, ale producent wyko-
nuje również dowolne inne wymiary na zamówienie. Stelaż posiada 
możliwość regulacji wysokości.
Co jest istotne – blat stołu krojczego SK-5L posiada utwardzoną po-
wierzchnię oraz obramowanie mocną taśmą PVC, która zabezpie-

6 miesięcy 12 miesięcy

21038 zł
jednorazowy koszt urzdzenia

0 zł
moment amortyzacji

22102 zł
oszczędność po 1 roku

cza brzegi stołu (standardowo dostępne są dwie szerokości blatu: 
182 lub 202 cm, ale istnieje możliwość wykonania również innych 
wymiarów, długość jest dowolna).
Lagowarka Ocean SK-5L posiada wysokość lagowania 20 cm, a cał-
kowita długość zestawu może wynieść od 3 do 16 m.                       •

Specjalne, dźwigarowe węzły montażowe nadają konstrukcji lekkość 
i dużą sztywność. 
Fot. Samex


