TAPICERKA

Magnum
– nowa, rewolucyjna,
polska krajarka tarczowa
Magnum to kolejny, ciekawy produkt na rynku urządzeń krojczych produkowany przez
polską firmę Samex. Urządzenie jest owocem zbierania doświadczeń z napraw noży
krojczych pochodzących od kilkudziesięciu producentów z całego świata.
Podstawowym problemem w
każdym modelu dotychczas produkowanych krajarek tarczowych jest
maksymalna wysokość cięcia. Profesjonalne urządzenia tego typu dzielą się na lekkie do cięcia niskich nakładów (do 2,5 cm) oraz ciężkie do
wyższego cięcia. Istnieją również
krajarki lekkie o większej wysokości
cięcia, ale są to maszyny o przestarzałej konstrukcji, głośne i często zawodne, wymagające częstych regulacji ostrza i ostrzałek.
Krajarka tarczowa Magnum jest
odpowiedzią na te problemy. Magnum MGS-100 to konstrukcja łącząca w sobie zalety różnych krajarek
tarczowych. Lekka i poręczna (waży
jedynie 3 kg) potrafi ciąć lagi aż do

Dane techniczne
Średnica ostrza
Kształt ostrza
Wysokość cięcia
Moc
Obroty
Zasilanie
Waga

100 mm
ośmiokątny lub okrągły
7 cm
280 W
600 lub 1200 rpm
230 V
3 kg

70 mm, a jednocześnie charakteryzuje się bardzo cichą pracą – to cechy, których nie spełniał dotychczas
żaden nóż tarczowy.

W konstrukcji urządzeń przemysłowych niezwykle istotne jest, aby
obsługa serwisowa była uproszczona do minimum i nie zabierała cen-

Historia firmy Samex sięga roku 1988, kiedy na rynku zaczęły pojawiać się prywatne zakłady produkcyjne, a zapotrzebowanie
na krajarki krawieckie było ogromne. Dzięki skupieniu się tylko na urządzeniu krojowni Samex w krótkim czasie stał się najbardziej znaną w Polsce firmą serwisującą i sprzedającą noże krojcze. W latach 90. ubiegłego stulecia przedsiębiorstwo produkowało również noże tarczowe NK-100 o wysokości cięcia około 6 cm. Na przełomie wieków działalność firmy oparła się na prowadzeniu serwisu wszystkich typów ręcznych urządzeń krojczych oraz na imporcie tych urządzeń. Samex sprowadzał krajarki m.in.
ze słynnych firm Csepel (Węgry), Kuris (Niemcy), Eastman, Maimin, Wolf (USA), KM, Suprena (Japonia). Obecnie swoją czołową
pozycję w dziedzinie wyposażenia krojowni utrzymuje dzięki bardzo szerokiej gamie oferowanych urządzeń do krojenia tkanin,
skóry i innych materiałów, posiada kilkadziesiąt typów i modeli urządzeń pochodzących od producentów z całego świata. Doświadczenie i ciągły rozwój firmy zaowocowały powstaniem działu produkcyjnego wyspecjalizowanego w produkcji profesjonalnych zestawów lagujących, stołów do cięcia rolet oraz obecnie nowoczesnych ręcznych krajarek tarczowych.

66

4 (125) kwiecień 2011

www.mmia.pl, www.meblarstwo.pl

TAPICERKA
nego czasu. Magnum nie wymaga ciągłej regulacji ostrza i ostrzałki, gdyż dopasowują się one samoczynnie w miarę zużywania się tych
części. W praktyce obsługa maszyny
sprowadza się do wymiany części
eksploatacyjnych, a to również zostało przemyślane tak, aby zajmowało tylko krótką chwilę i nie wymagało specjalistycznych narzędzi.
Magnum jest zaprojektowane z
myślą o najnowszych europejskich
standardach bezpieczeństwa. Krajarka posiada zabezpieczenie przeciwko samoczynnemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
pomimo pozostawienia wyłącznika w pozycji włączonej. Urządzenie

nie zacznie pracować w momencie
powrotu zasilania, konieczne jest
załączenie go dodatkowym przyciskiem. Krajarka jest w pełni wyposażona w osłony ostrza chroniące dłonie przed skaleczeniem, które nie
przeszkadzają w pracy i nie da się
ich łatwo uszkodzić.
Krajarka występuje w dwóch
wersjach. Podstawowa, wysokoobrotowa (1200 rpm) przeznaczona
jest do cięcia lekkich tkanin. Wersja
niskoobrotowa (600 rpm) służy do
cięcia grubszych i cięższych materiałów.
Producent nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa w konstrukcji kra-

jarki Magnum. W planach jest wprowadzenie krajarki o jeszcze wyższym zakresie cięcia, bez istotnego
podnoszenia wagi urządzenia.
(ms)
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