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H400 

Linia do produkcji poduszek 
Linia H400 jest kompletną automatyczną linią do produkcji poduszek i 
poduch na meble, składającą się z kilku jednostek połączonych i 

zsynchronizowanych ze sobą, które zapewniają wysoki standard 
produkcji i minimalizują ryzyko błędu ludzkiego.  
H400 składa się z automatycznej taśmy do wprowadzania wkładu, 
napełniarki i automatycznej maszyny szyjącej do końcowego zszywania 
poszewki poduszki.  

Linia została zaprogramowana do produkcji poduszek różnych rodzajów i 
wymiarów. Można używać wypełnień ze zrolowanego włókna, lateksu, 

pianki termoelastycznej, pianki poliuretanowej i innych. Nadaje się 
również do różnego rodzaju poszewek - z bawełny, z włókniny, ze 
stretchu. 

Produkcja składa się następujących etapów: operator nakłada poszewkę 
i rozpoczyna się automatyczny cykl wprowadzania wkładu do poszewki, 
pozycjonowania poduszki i końcowego zszycia z etykietowaniem.  

 

Cechy technologiczne: 
 

Linia H400 umożliwia redukcję kosztów pracy, powierzchni produkcyjnej oraz tzw. martwego czasu 
potrzebnego do usunięcia gotowego produktu. Jednocześnie jest w stanie zagwarantować wysoką wydajność 

połączoną z satysfakcjonującą jakością końcowego produktu bez konieczności specjalnego szkolenia 
pracowników. 

Wystarczy tylko jeden operator, który umiejscowi poszewkę, aby rozpocząć cykl pracy, dzięki czemu 
można otrzymać nawet 6-7 wypełnionych poduszek/minutę, gotowych do zszycia (wydajność jest zależna od 
rozmiaru i rodzaju materiałów).  

Pozostałe funkcje i cechy technologiczne 

Maszyny może być dostosowana w przypadku różnych rozmiarów i 

wag wkładów oraz poszewek.  

Specjalne automatyczne urządzenie utrzymuje poszewkę podczas 
procesu wypełniania, a następnie transferuje poduszkę do fazy szycia. Jak 
tylko poszewka zostaje założona przez operatora, maszyna rozpoczyna 
automatyczne wyrównywana i napinana, aby otrzymać najlepszej jakości 

produkt.  

Szybki, elektroniczny overlock jednoigłowy, trzynitkowy, 5 mm lub 

dwuigłowy, czteronitkowy, 7 mm, z trymerem i czujnikami pracy.  

System wyposażony jest w automatyczne urządzenie do ucinania i zaginania 
etykietki z rolki oraz umieszczania jej w szwie na oznaczonej pozycji, bez 
wpływu na wydajność. 

Na życzenie: system nośny materiału wypełniającego 

Zrolowane włókno z pianką, pianka termoelastyczna, visco lateks, pianka 
poliuretanowa itp. są wprowadzane do maszyny poprzez specjalny pas 
zasilany elektronicznie.  
Na życzenie (opcja): można wyposażyć maszynę w specjalną ręczną taśmę; 

jeden operator może wówczas ułożyć wkład, a następnie poszewkę bez 
wpływu na wydajność.  


