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tapicerka

Blat stołu o grubości 25 mm jest 
pokryty matowym, utwardzonym 
lakierem. Blaty są obramowane ta-
śmą PCV 2 mm, dzięki czemu są bar-
dzo trwałe i bezpieczne w obsłudze.

Stelaż stołu cechuje się wysoką 
sztywnością przy zachowaniu lek-

SAMEX
Centrum Wyposażenia Krojowni
ul. Kilińskiego 300
93-160 Łódź
tel./fax +48 42 643 05 30
e-mail: biuro@samex.com.pl
www.samex.com.pl

Stół do cięcia grubych tkanin
RollMaster XL

Dane techniczne stołu RollMaster XL
Rozmiar blatu (szer. x dł.) 252 cm x 202-282 cm

Grubość blatu 25 mm (lakier utwardzony)

Szerokość cięcia regulowana do 240-260 cm

Wysokość odcinanej warstwy do 25 mm

Odkrawacz automatyczny

Moc odkrawacza 280 W

Obroty odkrawacza 900 rpm

Zasilanie 230 V

Listwa dociskowa pneumatyczna

Kaseta na materiał regulowana, 3-położeniowa
z możliwością wysunięcia

Listwa kątowa regulowana z podziałką

Między blatem głównym a po-
mocniczym wbudowana jest listwa 
odkrawacza automatycznego, prze-
znaczonego do cięcia grubszych 
warstw. Na blacie pomocniczym 
znajduje się docisk materiału pod-
noszony pneumatycznie.

U podstawy stołu znajduje się ze-
spół rolek stanowiący podstawę dla 
beli materiału. Dzięki dużym moż-
liwościom regulacji (3 pozycje rur 
oraz możliwość wysunięcia podsta-
wy) obsługiwane są bele o średni-
cy od 20 do 80 cm. Wysuwana pod-
stawa zmniejsza całkowitą długość 
stołu, dając w razie potrzeby możli-
wość załadunku dużych objętościo-
wo bel.

(ms)

Doświadczenie w produkcji stołów krojczych i stołów do rolet zdobyte przez firmę Samex 
zaowocowało kolejnym urządzeniem – tym razem przeznaczonym
dla producentów pościeli, materaców i innych produktów
z użyciem grubszych warstw materiału. RollMaster XL to
specjalistyczny stół krojczy nowej generacji przeznaczony
do cięcia materiałów o grubych warstwach, takich jak
ociepliny, materiały pikowane, materiały na kołdry, materace itp.
Przemyślana, modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie różnych
wielkości stołu oraz konfiguracji wyposażenia.

kości konstrukcji. Wszystkie metalo-
we elementy stołu są pokryte este-
tycznym i trwałym lakierem prosz-
kowym.

Na krawędzi blatu głównego za-
mocowana jest ruchoma listwa o 
kącie 90o z precyzyjną podziałką, 
służąca do odmierzania długości 
odciętego odcinka materiału.


