
ROBLAND TO JE BELGICKÁ KVALITA
PRO ČESKÉHO PROFÍKA!

ROBLAND patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce truhlářských strojů. V ČR se může pyšnit více 
než 2100 prodanými stroji, což z něj dělá jednu z nejprodávanějších značek u nás.

Nejprodávanější jsou bezpochyby formátovací pily, kterých se u nás prodá více než 100 každý rok. 
Na spolehlivé uložení pilového vozíku nabízí výrobce mimořádnou záruku 5 let! 

Profesionální formátovací pily ROBLAND mají moderní robustní ocelovou konstrukci stojanu, velký 
litinový stůl a nově i hlavní pilový agregát z šedé litiny uložený na robustních půlměsících. Pohyblivé 
části formátovacího vozíku z válcovaného hliníkového profilu a zesílené stěny zaručují vyšší tuhost, 
maximální přesnost řezů a dlouhou životnost.

PRODANÝCH STROJŮ
V ČR ZA 1 ROK

100 +15 let
TRADICE

NA ČESKÉM TRHU

2.100
STROJŮ V PROVOZU

ZA 15 LET V ČR

EPIMEX dřevostroje s.r.o.
Průmyslová 17

431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 316 780

klasterec@epimex.cz

PRODEJ A SERVIS
STROJŮ ROBLAND

PO CELÉ ČR

VÍCE NEŽ
JEN STROJE

SPOLEHLIVÉ
FORMÁTOVACÍ PILY

www.epimex.cz



Rozměr formátovacího stolu

Maximální výška řezu 90° / 45°

Maximální prům. pilového kotouče / průměr hřídele

Průměr předřezového kotouče / průměr hřídele

Max. vysunutí předřezového kotouče 120 mm

Výkon hlavního motoru /S6/

Otáčky 

Otáčky předřezového kotouče

Výkon předřezového motoru

Naklopení pilového agregátu

Velikost litinového stolu

Velikost příčného rámu

Pracovní výška

Výsuvné příčné pravítko

Šířka řezu vpravo 

Průměr odsávání

Hmotnost

3200 x 420

175 / 120

500 / 30

120 / 20

3,5

7 / 9,2

3 / 4 / 5

8200

1,3

0 - 45

985 x 710

650 x 1420

840

3000

1350

120 + 100

cca 950

mm

mm

mm

mm

mm

kW / PS

1000 / min.

ot. / min.

kW

°

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

ROBLAND Z400M
Inovovaná řada formátovacích pil ROBLAND Z400
s ručním naklápěním a zdviháním pilové jednotky.
Možnost vybavení digitálním odečítáním polohy
podélného i příčného pravítka a široký výběr dalších 
příslušenství.

ROBLAND Z400EL
Formátovací pila ROBLAND Z400EL disponuje všemi
parametry řady Z400, ale je standardně dodávána
s elektromotorickým zdviháním a naklápěním pilové 
jednotky. Výkon hlavního motoru 5,5 kW. Stroj nabízí 
vysokou užitnou hodnotu za příznivou cenu.

ROBLAND Z500M
Průmyslová formátovací pila Robland typ Z 500 se
hodí pro přesné formátování plošného materiálu
i masivu. Pila disponuje prořezem až 175 mm
a litinovou pilovou jednotkou uloženou v půlměsících. 

ROBLAND Z500EL
Vylepšená verze typu Z500M s elektromotorickým 
zdviháním a naklápěním pilové jednotky. Robland typ 
Z 500EL je ideální pro přesné formátování plošného 
materiálu i masivu. Pila disponuje prořezem až
175 mm a litinovou pilovou jednotkou uloženou
v půlměsících.
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Řada Z400

Řada Z500

3200 x 420

125 / 90

400 / 30

120 / 20

3,5

7 / 9,2

3 / 4 / 5

8200

1,3

0 - 45

985 x 710

650 x 1420

840

3000

1350

120 + 80

cca 900

Všechny formátovací pily
mají litinový agregát

Z500Z400

Bezdrátové ovládání pily
z formátovacího stolu

Na přání možnost komfortního stolu
s kompenzací polohy pravítka
při naklápění


