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Onze filosofie

De Robland producten worden gebouwd door de Werkhuizen 
Landuyt in Brugge. Het bedrijf is gesticht door Robert Landuyt in 1972. 
Door de voorgeschiedenis van onderaanneming heeft het bedrijf een 
uniek DNA. 

Het bedrijf is volledig vertikaal geïntegreerd. met andere woorden 
een Robland wordt volledig in de fabriek in Brugge gebouwd uit zijn 
basismaterialen. Dit geeft Robland een zeer sterke beheersing van zijn 
kwaliteit en een grote flexibiliteit.

Robland is gegroeid uit de combine markt, en is nu een 
belangrijke wereldspeler op de markt van professionele klassieke 
houtbewerking machines. Dit is gelukt dankzij onze Robland filosofie: 
Stevige en robuuste machines aanbieden tegen de beste prijs - 
kwaliteitsverhouding op de markt.



Robland verkoopsteam tijdens Ligna

Dienst na-verkoop

Een machine verkopen alleen is voor ons onvoldoende. Aangezien 
Robland producten jarenlang meegaan, is het ook belangrijk dat 
onze klanten geholpen worden in de vele jaren van het gebruik van 
de machine. Doordat Robland al zijn onderdelen zelf maakt hebben 
wij alle onderdelen op voorraad beschikbaar.

Grote fabriek met modern machinepark

Robland maakt kwasi alle onderdelen van de machine zelf. 
Dit is de beste manier om de prijs-kwaliteitsverhouding en de dienst 
after sales op ons hoog niveau te garanderen

Onze competenties



PS 3200 X-3 versie

PS 3200 Serie

De nieuwe reeks Robland paneelzagen De PS-serie.
Belangrijkste kenmerken: het nieuwe zaagaggregaat met zaagblad 
450 mm en een voorritser van 125 mm en een volledig vernieuwde 
oplegtafel met een aanslagbalk van superieure kwaliteit.



De nieuwe grote oplegtafel met schuininstelbare 
aanslagbalk en graadaanduiding

Elektrische hoogte -en schuinverstelling van het zaagblad 
en optioneel digipack (digitale uitlezing schuin -en 

hoogteverstelling zaagblad)

Manuele positionering van de papallelbegeleider

Het volledig vernieuwde zaagaggregaat
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PS 3200



De nieuwe grote oplegtafel met schuininstelbare 
aanslagbalk en graadaanduiding

Een bedieningspaneel met 7” touch screen op ooghoogte 
voor het sturen van 3 assen met optioneel digipack X-1 

(digitale uitlezing schuin -en hoogteverstelling zaagblad)

Nauwkeurige sturing van de parallelaanslag met een 
kogelomloopspindel en lineaire geleidingen

Het volledig vernieuwde zaagaggregaat
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PS 3200 X-1



De nieuwe grote oplegtafel met schuininstelbare 
aanslagbalk en graadaanduiding

Een bedieningspaneel met 7” touch screen 
op ooghoogte voor het sturen van 3 assen

Nauwkeurige sturing van de parallelaanslag met een 
kogelomloopspindel en lineaire geleidingen

Het volledig vernieuwde zaagaggregaat
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PS 3200 X-3
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Een nauwkeurig indexsysteem voor precies en 
efficiënt werken met lengtecompensatie

Uitschuifbare rol voor een groter werkoppervlak

Verplaatsbaar raamwerk

Robuuste flippers op de aanslagbalk met 
micrometrische fijnregeling

De oplegtafel
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Het zaagaggregaat draait  
op stevige schelpen

Standaard voorziening voor 
groevenfrezen tot 16 mm

Vertikaal op en neer van de 
hoofdzaag op geharde stalen assen

Optie: snel regelbare 
voorritser tot 125 mm

Het zaagaggregaat
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Technische gegevens

Voedingsspanning
Motorvermogen zaagmotor
Gewicht

Hoofdzaag
Diameter zaagblad en boring
Diameter zaagblad minimaal
Zaagdiepte bij 90° / 45°
T/min
Schuinstelling zaagblad
Zaagbreedte rechts van de zaag
Zaaglengte
Afmetingen zaagtafel
Afmetingen tafelverlenging
Afmetingen tafelverbreding
Afmetingen rolwagen standaard

Afmetingen raamtafel op rolwagen
Lengte aanslagbalk op raamtafel

Voorritser
Diameter en boring zaagblad voorrits
Ritsdiepte bij diameter ritszaagblad 120 mm
T/min
Vermogen voorritsmotor

Uitrusting
Schuinstelbare aanslagbalk gradenboog
Gradenboog op loopwagen
Comfort Pack
Gestuurde parallelaanslag
Hoogte en hoek zaag elektrisch bediend
Hoogte en hoek zaag gestuurd
Digipack

PS 3200

400V
7,5pk optie 10pk
1000 kg

450 x 30 mm
199 mm
150 mm / 108 mm
3000 / 4000 / 5000
90° - 45°
1000 / 1525 mm
3200 (optie 3800) mm
985 x 710
885 x 1125
1000 X 710
3200 x 420 
(optie 3800) mm
760 x 1505
1800 mm 
(telescopisch 3000 mm)

125 x 20 mm
3,5 mm
8200
0,94 kW (1,3 pk/cv)

Standaard
Standaard
Optie
o
Standaard
o
Optie

PS 3200 X-1

400V
7,5pk optie 10pk
1100 kg

450 x 30 mm
199 mm
150 mm / 108 mm
3000 / 4000 / 5000
90° - 45°
1300 / 1525 mm
3200 (optie 3800) mm
985 x 710
885 x 1125
1000 X 710
3200 x 420 
(optie 3800) mm
760 x 1505
1800 mm 
(telescopisch 3000 mm)

125 x 20 mm
3,5 mm
8200
0,94 kW (1,3 pk/cv)

Standaard
Standaard
Optie
Standaard
Standaard
o
Optie

PS 3200 X-3

400V
7,5pk optie 10pk
1100 kg

450 x 30 mm
199 mm
150 mm / 108 mm
3000 / 4000 / 5000
90° - 45°
1300 / 1525 mm
3200 (optie 3800) mm
985 x 710
885 x 1125
1000 X 710
3200 x 420 
(optie 3800) mm
760 x 1505
1800 mm 
(telescopisch 3000 mm)

125 x 20 mm
3,5 mm
8200
0,94 kW (1,3 pk/cv)

Standaard
Standaard
Optie
Standaard
o
Standaard
o

Technische gegevens

Mobiele bediening zaag 
en voorrits op de rolwagen

Digitale uitlezing met micrometrische 
fijnregeling op de beide flippers

3-assen sturing via
 touch screen op ooghoogte

Comfort pack bestaande uit: 
een uitschuifbare rol vooraan, 

uitschuifbaar raam zijdelings en 
hoekinstelling via indexsysteem 

met lengte compensatie.

Opties



Robland BVBA
Kolvestraat 44
BE-8000 Brugge

T +32 50 458 925
F +32 50 458 927
M info@robland.com

www.robland.com
Follow us on Facebook

Robland dealers

Contact

Printed in Belgium_Designed by Enthoven _38_V1110 

Your Robland dealer





Robland BVBA 
Kolvestraat 44 
BE-8000 Brugge 
T +32 50 458 925 
F +32 50 458 927 
www.robland.com


