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Formátovací pily ROBLAND E 300 – 1700/2500CE  
 
  

 
Formátovací pily řady E300 patří v rámci strojů ROBLAND do střední řady. Rám stroje je svařený z ocele,  stůl 
je vyroben z silnostěnné litiny, pojezdová vozík je vyroben z eloxovaného hliníku. Vozíku pojíždí přes 
kuličkovou klec v rybinovém uložení na broušených kalených tyčích. Toto provedení je velmi odolné proti 
opotřebení a nečistotám. Pro snadnou manipulaci je stůl opatřen rukojetí. Zvedání a naklápění pilového 
agregátu je pomocí trapézových šroubů, v rozmezí  0° až 45°. Pily jsou v základní výbavě osazeny 
předřezovým agregátem, který má vlastní motor (0,55 kW), a seřizování předřezu se provádí z čela pily dvoumi 
plastovými koly.  Stranové nastavení je díky vačkovému systému velmi jemné a přesné. Hlavní podélné 
pravítko lze vysouvat až na 2,7 m a je určeno pouze pro pravoúhlé řezy. Pravítko je vybaveno 2mi zarážkami a 
na levém výložníku formátovacího vozíku může být umístěno v přední nebo zadní poloze. Pro úhlové řezy 
(rozmezí –45°/+45°) je standardně dodáváno úhlové pravítko, které je osazeno na vozíku a je vybaveno 
zarážkou pro nastavení míry. Pravítko na podélné řezy (vpravo od pilového kotouče) se skládá z litinovém 
suportu s mikroseřizováním, hliníkového profilu, který je seřizovatelný dle potřeby obsluhy. Ve standartní 
výbavě je zadní prodloužení stolu a automatická brzda motoru.  
 
 
 
Standardní příslušenství:  

• Samostatný předřez  
• Úhlové pravítko  
• Elektromotorickou brzdu pro okamžité zastavení kotouče v případě vypnutí pily  
• Kryt kotouče s odsávacího hubicí osazený na rozpěrném klínu  
• Excentrický upínač dílců  
• Zadní prodloužení stolu u E2500 
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Položka Cena  Kč 
E 300 CE - 1,7 m 119.900,- 
E 300 CE - 2,5 m 129.900,- 
Zvláštní příslušenství:   
Digitální odečítání podélného pravítka 13.900,- 

 
 
 

Technická data 
Max.rozměr pilového kotouče mm 315 x 30 
Maximální výška řezu mm 100 
Naklápění pilového agregátu ° 0 - 45 
Max. výška řezu při naklopení 45° mm 80 
Otáčky pilového kotouče ot/min 4500 
Rozměr předřezového kotouče mm 120 x 20 
Výškové nastavení předřez. kotouče mm 0 - 4,5 
Otáčky předřezového kotouče ot/min 6500 
Rozměr pevného stolu mm 940 x 510 
Rozměr doplňkového stolu mm 720 x 450 
Rozměr posuvného vozíku mm 1700/2500 x 310 
Délka řezu mm 1700/2500 
Šířka řezu vpravo od kotouče mm 1270 
O odsávacích hubic mm 100 + 40 
Příkon hlavního motoru kW 4 
Příkon předřezového motoru kW 0,55 
Váha stroje (E300/1700,E300/2500) kg 350/400 
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