
Podczas projektowania urz dzeniaą  
po o ono szczególny nacisk nał ż  
wydajno  pracy, powtarzalność ść 
procesu i u yteczno . XLs50 mo eż ść ż  
lagowa  dzianiny i tkaniny zarówno zć  
rolek jak i z r kawa.ę

Tylna cz  o a ko yskowego odchylaęść ł ż ł  
si  automatycznie, umo liwiaj c atwę ż ą ł ą 
obs ug .ł ę

o e ko yskowe zapewniaŁ ż ł  
beznapi ciowe lagowanie i atweę ł  
adowanie rolek.ł  

Intuicyjny ekran dotykowy u atwiał  
obs ug  urz dzeniał ę ą .

Cechy lagowarki XLs50:

Automatyczne urządzenie do lagowania tkanin elastycznych i 
nierozciągliwych, wyposażone w unikalny system łoża kołyskowego, 
który zapewnia swobodne układanie różnego rodzaju materiałów. 

Redukcja zużycia surowców.
XLs 50 zapewnia beznapięciowe lagowanie materiału, realizowane 
w możliwym do zaplanowania procesie. Poszczególne warstwy lagi 
charakteryzują się powtarzalnością i stałą długością, a wysoka 
dokładność przy układaniu brzegów tkaniny oraz możliwość 
zaprogramowania długości warstwy pozwala na zagęszczenie 
układu kroju, zmniejszając straty materiału.

Łatwość obsługi.
System łoża automatycznie przechyla się, pozwalając na łatwe 
umieszczanie belek materiału na urządzeniu oraz ich rozładunek. 
System ten eliminuje potrzebę używania sztangi wewnątrz beli 
materiału. Polecenia na ekranie interfejsu użytkownika – w formie 
ikon, co zapewnia łatwość w nauce oraz szkoleniu operatorów. 

Wyposażenie:
• platforma operatora,
• oprzyrządowanie do układania w trybie zig-zag,
• ruchomy chwytacz końca tkaniny,
• automatyczne urządzenie odkrawające z możliwością 

ustawienia okresów ostrzenia,
• elektroniczny czujnik brzegu,
• licznik warstw.



Wyposażenie:

Platforma pozwala na przejazd 
operatora wraz z urządzeniem 
podczas jego pracy

Ruchomy chwytacz końca tkaniny 
do lagowania jednostronnego oraz 
zigzag – wyposażenie dodatkowo 
płatne.

  
     Specyfikacja techniczna:

Charakterystyka
Szerokość materiału 180 / 200 / 240 cm

Prędkość (max.) 100 m/min.

Maksymalna waga rolki 50 kg

Maksymalna średnica rolki 40 cm

Wysokość lagowania w jedną stronę 20 cm

Wysokość lagowania zigzag 12 cm

Wyłączny, autoryzowany dystrybutor 
Gerber Technology w Polsce:
tel.: +48 32 281 02 61
intex@intex.bytom.pl
www.intex.bytom.pl


