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Ocean – stół 
z poduszką 

powietrzną

Firma Samex wprowadziła  
do swej oferty kolejny produkt 
skierowany do zakładów 
posiadających własne krojownie. 
Tym razem jest to stół krojczy  
z systemem poduszki 
powietrznej, która zdecydowanie 
ułatwia przesuwanie cięższych 
partii materiału.

Ocean SK-5N bazuje na sprawdzonym ze-
stawie SK-5L, czyli stole krojczym z ręczną 
lagowarką i automatycznym odkrawaczem. 
Jak stwierdza producent, system ten znaj-
duje zastosowanie między innymi w branży 
meblarskiej.

O zestawie lagującym Ocean SK-5L pi-
saliśmy już w numerze 2/2010 czasopisma 

Tapicer, dlatego dziś skupimy się na opisaniu 
nowej funkcjonalności stołu.

Charakterystyczną cechą stołu krojczego 
Ocean jest bardzo sztywna konstrukcja połączo-
na z lekką formą stelaża nośnego. Dzięki modu-
łowej budowie możliwa jest dowolna rozbudo-
wa systemu, w razie zwiększonych potrzeb.

Blat stołu krojczego Ocean posiada utwar-
dzoną powierzchnię oraz obramowanie moc-

ną taśmą PCV, która zabezpiecza brzegi stołu  
i jest przyjazna w obsłudze.

System nadmuchu zainstalowany w bla- 
tach umożliwia łatwe przesuwanie mate-
riału, znacznie przyspieszając pracę w kro- 
jowni. Dmuchawy montowane są w ilości 
odpowiedniej do długości stołu, co najmniej 
jedna na 6 metrach. Dysze powietrzne rozsta-
wione są naprzemiennie, dając odpowiednią 
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Dane techniczne:

 szerokość blatu: 182 lub 202 cm,

 grubość blatu – 25 mm,

 długość zestawu – dowolna,

 wysokość lagowania – 20 cm,

 zasilanie dmuchaw – 380 V,

 zasilanie odkrawacza – 230V.

siłę nośną. System jest odpowiednio zabez-
pieczony wyłącznikami przeciążeniowymi i 
może być sterowany z dowolnie wybranego 
miejsca.

Zestaw może służyć jako stół podający 
materiał do cuttera, z powodzeniem zastę-
pując stoły typu conveyor. Niewątpliwym 
jego atutem jest cena, bardzo przystępna  
w stosunku do zagranicznej konkurencji.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta  
i może być wykonywana przez jedną osobę.

Podstawowe cechy zestawu i możliwe 
opcje wyposażenia:

 dowolne długości i dwie podstawowe 
szerokości zestawu,

 sztywna konstrukcja ze stalowych profili,
 tory jezdne ze stali ocynkowanej lub chro-

mowej,
 regulacja wysokości stołu,
 profesjonalny odkrawacz automatyczny,
 listwa przytrzymująca materiał,
 prowadnik rolkowy odkrawacza,
 rolki prasujące rozwijany materiał,
 belka obrotowa lagowarki,
 dolne półki pomocnicze o grubości 18 

mm,
 płyta do rozwijania materiału z palet,
 kosz do rozwijania materiału,
 dodatkowa rura do rozwijania materiału,

 dodatkowe stożki do tytli o dużych średni-
cach.
W skład podstawowego zestawu wchodzą:

 stół krojczy na stelażu stalowym,
 blat z systemem nadmuchu obramowany 

taśmą PCV 2 mm,
 lagowarka ręczna,
 tor jezdny ze stali ocynkowanej,
 listwa dociskowa,
 odkrawacz automatyczny Long Ocean 

DYDB-2,
 prowadnik rolkowy odkrawacza.
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