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CAD/CAM rendszerek 

Forrólevegős ragasztógépek és szalagok 
Innovatív Varrógépek 

Hímző és steppelőgépek 
Lézeres gravírozó és kivágó gépek 

LED világításrendszerek 

Komplett  szoftveres és gépi megoldások az automata szabászat terén. 
Garantáljuk az innovatív technológiát, alapanyag megtakarítást és  

kiváló minőséget. 
Minden Morgan Tecnica gép vezeték nélküli internet kapcsolaton keresztül 

bármikor vezetői riportot ad Önnek, legyen a világ bármely pontján.  
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MORGAN RAZOR 25 
 
Ez a leggyorsabb vágógép az egész kínálatban, teljesen digitálisan vezérelt és rendkívül ala-
csony fogyasztású . A digitális inverterrel vezérelt vákuum drasztikusan csökkenti az energia fo-
gyasztást, valamint a technológiailag univerzális felhasználást tesz lehetővé:  a tökéletes minősé-
gű szabást minden teríték vastagságnál, az egy rétegűtől,  2,5 cm tömörített vastagságig. Auto-
matikus továbbító és leszedő futószalagos  rendszerrel kombinált, mely biztosítja a folyamatos 
szabást teljes hosszban, optimalizálva a termelékenységet a legjobb hely – és munkaerő kihasz-
náláshoz. A digitális technológia alkalmazása garantálja a rugalmasságot, mely magába foglalja 
az egyes alapanyag vagy terítés típusokhoz rendelt alapvető beállítások profilként való elmenté-
sét. 

Egy új korszak kezdete 
 
A Morgan Tecnica most lehetőséget kínál a szabászati adatok valós időben való megtekinté-
séhez az interneten keresztül, a fedélzeti számítógépen az egyik lejújabb innovatív szoftverrel. 
Ez a megoldás biztosítja Önnek a gyártási folyamat folyamatos ellenőrzését, érzékeli a kritikus 
területeket és lehetőséget ad az azonnali intézkedésekre, javításokra. 
Interaktív táblázatokkal és grafikonokkal lehetővé teszi a rendszer a termelékenységi és haté-
konysági statisztikai összehasonlításokat. A Morgan Elemző rendszer bevezetése egy új inno-
vációs módja az egy munkaegységre eső gyártási költség ellenőrzésének és csökkentésé-
nek.  . 

Az elektronika „következő” generációja immáron már a „jelen” az automata sza-
bászgépek új sorozatában.  

Fedezze fel a hihetetlen megtakarítást , melyet a Zero Buffer -  „nulla távolság az 
alkatrészek között” szabászati technológiával érhet el. 
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Szoftver tulajdonságok: 
 

Innovatív grafikus felület (érintő képernyős), mely modern és felhasználóbarát 
Biztonsági terület nélküli vágás = ~2.5% alapanyag megtakarítás éves szinten. 
Szimmetrikus alkatrészek és vágási irány automatikus felismerése, kezelése 
Közös vonalak kezelése  (azonos vonalra illeszthető minták egy vonalon való vágása) 
Szomszédos minták felismerése és dinamikus sebesség szabályozás 
A digitalizált hibák rögzítése területharmonizálással = a terítéken lévő szövethibákat be-
viheti a Razor 25 kezelőfelületén, a gép újrakalkulálja a terítékrajzot és utána kiszabja. 
A legjobb kezdési pont kalkulálása mintánként 
A legjobb vágási terület kalkulációja 
Rövid vágási szakasz - Az üresjárati mozgások minimalizálása és minőség javítása 
Aktív becsípés felismerés - dinamikus becsípés típus váltás  
Becsípések szabása ON FLY üzemmódban: 1.5 ~ 2 X gyorsabb, mint a hagyományos 
becsípés szabás 

Technikai tulajdonságok: 

 

Max vágási magasság: 25 mm 
Motorok: 5 kW + 15 kW (hajtómotorok és egy vákuum szivattyú)  
Átlagos energia szükséglet: 9 kW 
Standard kivágóablak hosszúsága: 180cm 
Rendelkezésre álló vágóablak szélesség: 180 vagy 220 cm 
Környezeti hőmérséklet 10 ° és 40 ° 
Páratartalom 30%-ról 80%-os (nem kondenzációs) 
Feszültség:  400 V 3Ph 50/60 Hz 
Levegőszükséglet: 300 l/min (6 bar) 


