Usługi i produkcja
Roba Metals Polska specjalizuje się również w szeroko pojętym przetwarzaniu blach stalowych.
Wykonujemy zarówno prefabrykaty jak i również gotowe produkty przeznaczone dla Klienta końcowego.
Posiadamy bardzo nowoczesny i zaawansowany park maszynowy, do dyspozycji mamy między innymi:
wycinarki laserowe, prasy krawędziowe, frezarki, spawarki, zgrzewarki, szlifiernie i gratownice.
Dysponujemy wyszkoloną kadrą pracowniczą z dużym doświadczeniem. Dzięki temu możemy
zagwarantować najwyższą jakość wszystkich oferowanych przez nas usług i kompleksową obróbkę blach.
Roba Metals Polska może Państwu również zaproponować specjalistyczne, kompleksowe wsparcie
logistyczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Cięcie laserowe
Wycinanie laserem jest obecnie jednym z
najbardziej precyzyjnych i zarazem stosunkowo
niedrogim sposobem na uzyskanie niemal
każdego kształtu z ró żnej grubości i różnego
rodzaju stali. Dlatego też wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Klientów, uruchomiliśmy w naszym
Centrum Serwisowym usługę cięcia laserowego.
Tniemy laserowo zarówno stal zakupioną u nas
jak i materiał powierzony przez Klienta.
Dzięki zaawansowanej technologii i bogatemu zapleczu sprzętowemu jesteśmy w stanie precyzyjnie
wyciąć dowolny kształt w arkuszach o maksymalnych wymiarach 2000×4000 mm.
Maksymalna grubość ciecia uzależniona jest od rodzaju materiału i wynosi:
Cięcie laserem aluminium – 12 mm
Cięcie laserem stali nierdzewnej – 20 mm
Cięcie laserem stali węglowej – 25 mm
Nasze wycinarki laserowe zaprogramowane mogą zostać zarówno
na podstawie rysunków dostarczonych przez Klienta w formie
elektronicznej jak i również rysunków sporządzonych przez naszych
technologów.
Gwarantujemy Państwu:








100% powtarzalność wycinanych elementów
bardzo wysoką dokładność
dokładność do 0,2 mm
krótkie czasy realizacji
najwyższą jakość krawędzi bez konieczności zastosowania dodatkowej obróbki
terminowość
możliwość wycięcia dowolnie zaprojektowanego lub wymyślonego kształtu

Oferujemy Państwu również cięcie laserem blach oraz innych elementów tego typu. Nowoczesne
oprogramowanie oraz specjalistyczna wiedza naszej kadry pracowniczej pozwala nam uzyskać
maksymalne wykorzystanie powierzonego nam materiału. Z kolei optymalne zaplanowanie całego
procesu sprawia, że możemy Państwu zagwarantować najlepsze możliwe warunki współpracy.

Gięcie krawędziowe
Obróbka blach w Roba Metals Polska obejmuje również
specjalistyczne trójwymiarowe gięcie krawędziowe przy użyciu pras o
długości roboczej do 4000 mm i nacisku 220 ton. Nowoczesne
urządzenia o najlepszych parametrach a także wykwalifikowana kadra
pracownicza, która na bieżąco poddawana jest specjalistycznym
szkoleniom sprawia, że nasze produkty odznaczają się doskonałymi
walorami.
Gięcie blachy w Roba Metals Polska to:
Wyjątkowo krótki czas realizacji zlecenia
Terminowość
Korzystne warunki cenowe
100% powtarzalność giętych elementów

Prasy, z których korzystamy odznaczają się:
Dużą przestrzenią do gięcia detali przestrzennych
5-cio osiowym zderzakiem tylny
Ogromną precyzją i dokładnością
Wysoką jakością
Gięcie blach – charakterystyka
max. grubość gięcia 20 mm
max. grubość gięcia przy długości gięcia 4 m – 8 mm
Nowoczesne oprogramowanie, wysoka klasa urządzenia oraz profesjonalizm operatorów gwarantuje
precyzję wykonania i powtarzalność nawet najbardziej skomplikowanych technologicznie operacji gięcia.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Produkty wysokoprzetworzone
Szanowni Państwo Roba Metals Polska to nie tylko wysokiej
jakości stal nierdzewna oraz czarna a także s tandardowa
obróbka tego surowca ale również szereg niestandardowych,
specjalistycznych usług oraz produktów. Stąd też w naszej ofer
cie znajdą Państwo m.in. prototypy i modele a także produkcje
seryjne wszelkiego rodzaju elementów wykonanych ze stali lub
też drobnych detali, które wymagają dodatkowej obróbki
tokarsko-frezarskiej i spawania.

Dlaczego my?
Roba Metals Polska to firma z długoletnią tradycją. Przez lata pracowaliśmy na naszą obecną pozycję na
rynku i wizerunek. Nie spoczywamy jednak na laurach, ale cały czas pracujemy nad rozwojem firmy i
doskonalimy zarówno kadrę pracowniczą jak i park maszyn, którym dysponujemy. Dzięki nowoczesnym i
zaawansowanym technologicznie urządzeniom a także oprogramowaniu jesteśmy w stanie
zagwarantować Państwu wysoką precyzję, dokładność oraz jakość, o którą trudno u innych dostawców.
Dodatkowo gwarantujemy również konkurencyjne warunki współpracy.
Jako lider w swojej branży podejmujemy nawet najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane wyzwania.
Dlatego też, jeśli mają Państwo dla nas niestandardowe zlecenie serdecznie zapraszamy do kontaktu z
nami.

