
 

Bellussi Group Ltd 

ul. Konstantynowska 34 
94-303 Łódź, Polska 
tel.: 42 634 2108 
tel.: 42 634 2129 
bellussi@bellussi.com.pl 

www.bellussi.eu 

 

 

 

 

 

 

NAPEŁNIARKA PODUSZEK CN 100 

 

CN 100 jest elektroniczną maszyną do napełniania poszewek na poduszki różnego rodzaju wkładami stałymi. 
Reprezentuje innowacyjne rozwiązania dla tych producentów, którzy poszukują wysokiej wydajności i jakości. 
Maszyna została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych trendów w sektorze, aby ułatwić pracę na każdym jej 
etapie i dzięki temu osiągnąć wzrost produkcji i lepszą, jakość wyrobów 

CN 100 została stworzona do wypełniania poszewek poduszek i poduch na meble różnych 

rozmiarów. Maszyna jest przystosowana do pracy z wszelkimi typami wypełnień o 
różnej gramaturze, m.in. zrolowane włókno, visco lateks, pianka termo 
elastyczna, poliuretan itp., jak również z różnymi poszewkami - bawełnianymi, 
elastycznymi, z włóknin. 

Cykl produkcyjny składa się z czynności ręcznego ułożenia poszewki na ramionach 
maszyny, następnie maszyna sprawdza napięcie poszewki i rozpoczyna automatyczne 
napełnianie i wydalenie poduszki. W tym czasie operator może już rozpocząć nakładanie 
kolejnej poszewki.  

Innowacyjne cechy technologiczne maszyny 

- automatyczne napinanie poszewki na ramionach maszyny bez udziału operatora 
- elektroniczny program dla każdej funkcji maszyny; napełnianie lub kompresowanie 
(ściskanie) materiału wypełniającego ułatwia operatorowi dalsze czynności zszywania 
poduszki 

- system elektronicznego napinania poszewki gwarantuje perfekcyjną kwadraturę 
poduszki i pozwala zredukować czas pracy i poprawić, jakość produkcji 
- system nośny wprowadza materiał (zrolowane włókno, lateks, pianka itp.) do poszewki 
bez udziału operatora  
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Wydajność 

Maszyna CN 100 umożliwia zredukowanie kosztów pracy, wielkości miejsca pracy oraz tzw. martwego 

czasu, kiedy należy usunąć gotowy produkt. 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 12-15 wypełnionych poduszek/minutę, gotowych do zaszycia (wydajność jest zależna od 
rozmiaru i rodzaju materiałów).  

Cechy produktów 

Standardowe rozmiary dla poduch na meble: 
Długość min/max: 42/60 cm 
Szerokość min/max: 42/60 cm 

Standardowe rozmiary dla poduszek 

Długość min/max: 70/90 cm 
Szerokość min/max: 42/50 cm 

Istnieje możliwość zaprojektowania maszyny dla innych rozmiarów na życzenie.  

Pozostałe funkcje i cechy technologiczne 

Wysokość ramion maszyny może być dostosowana w przypadku różnych rozmiarów i wag wkładów oraz 
poszewek.  

Poszewka pozycjonowana jest na ramionach przez operatora, następnie maszyna automatycznie dopasowuje jej 
napięcie i kwadraturę, aby zagwarantować producentowi najlepszą jakość bez specjalnie wykwalifikowanego 
personelu.  

Na życzenie: system nośny materiału wypełniającego 

 

 

 


