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Pilarki do cięcia pianki tapicerskiej
CHARAKTERYSTYKA

Oferujemy gamę funkcjonalnych pilarek 
przeznaczonych do cięcia pianki tapicer-
skiej / poliuretanowej w małej i średniej 
wielkości zakładach meblowych i tapi-
cerskich. W ofercie posiadamy maszy-
ny do cięcia bloków pianki pod kątem 
prostym (pilarka taśmowa OKPP 120), 
wycinania kształtów według zadanego 
wzornika (pilarka kształtowa OKKS 140) 
oraz ukosowania czy wycinania klinów 
(pilarka skośna OKPS 100). Maszyny te 
mogą z powodzeniem utworzyć również 
kompleksową linię rozkroju pianki tapi-
cerskiej.

OKKP 120

OKKS 140

OKPS 100



2

www.robust24.eu
biuro@robust24.eu

tel. +48 604 47 62 14  +48 52 582 61 24
 +48 604 47 62 15 fax +48 52 349 46 65

DANE TECHNICZNE OKKP 120

Pilarka taśmowa OKKP 120 (wersja standardowa)
maksymalne wymiary ciętego bloku pianki 1200 x 1200 x 2000 mm

moc silnika głównego 3 kW

szerokość blatu od noża do burty po prawej stronie 1300 mm

szerokość blatu od noża po lewej stronie 2100 mm

długość cięcia 2300 mm

wysokość cięcia 1250 mm

Stoły unieruchomione są za pomocą hamulca elektromagnetycznego. Maszyna jest wyposażona w taśmę 
tnącą dwustronną oraz elektryczną ostrzałkę narzędzia tnącego. Stoły osadzone ma prowadnicach linio-
wych Rexroth. Istnieje możliwość wykonania maszyny w wersji ze sterowaniem ręcznym lub automatycz-
nym, o innych gabarytach oraz z dodatkowym stołem oporowym.

DANE TECHNICZNE OKKS 140

Pilarka profilowa OKKS 140
maks. wymiary ciętego bloku pianki 1000 x 1000 x 1400 mm

moc silnika napędu linki 2,2 kW

moc silnika wentylatora 2,4 kW

moc silnika podnoszenia stołu 0,25 kW

wydatek powietrza niezbędny do transportu wychwyconego pyłu pianki 300 m³/h

DANE TECHNICZNE OKPS 100

Pilarka skośna OKPS 100
zakres kątowy przechyłu ramienia 15 st. ÷ 75 st.

moc silnika napędu taśmy tnącej 0,75 kW

moc silnika napędu ustawiania kąta wychylenia 0,37 kW

moc silników napędu ostrzałki 100 W

liczba kół taśmowych 2 szt.

Istnieje możliwość wykonania maszyny ze stołem stałym oraz ze stołem ruchomym.

CENNIK

W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
 

+48 52 582 61 24 lub +48 604 47 62 14


