
Ceník výrobků

Whatever you need to cut !
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BOMAR, spol. s r.o. je středně velká firma 
se sídlem v Brně. Morava a zvláště Brno 
byly a jsou průmyslovým centrem České 
republiky.

Firma BOMAR byla založena v roce 1993, kdy 
začínala s 6 zaměstnanci na ploše 120 m2. Ve 
výrobním programu byl pouze jediný model 
pásové pily - STG 200.

Díky silné poptávce po cenově dostupných 
a vysoce kvalitních pásových pilách jsme 
mohli výrazně rozšířit škálu našich produktů. 
Během krátké doby se podíl naší produkce 
určené na export přehoupl přes 50%.

V dalších letech firma dále expandovala 
díky neustálému vývoji, zlepšování kvality 
a rozšiřování sítě našich prodejců v Evropě, 
Asii a Americe.

V roce 2005 naše firma (se 190 zaměstnanci 
a výrobní plochou 6000 m2) prodala kolem 
4500 pásových pil.

V současné době nabízí firma BOMAR, spol.  
s r.o. více než 50 typů pásových pil, které 
doplňuje bohatý program manipulačních 
systémů obsahující dopravníky materiálu, 
délkové dorazy a podavače.

Nabídka pásových pil zahrnuje stroje od 
malých mobilních ručních pil až po plně 
hydraulické, CNC-řízené automaty s možností 
oboustranných úhlových řezů, určené pro 
řezání ocelových materiálů téměř jakýchkoliv 
rozměrů.

Naše produkty neustále vyvíjíme 
a vylepšujeme, aby odpovídaly nejnovějším 
požadavkům trhu. V našem vývojovém 
a zkušebním oddělení na tom pracuje 
skupina zkušených inženýrů a konstruktérů. 
Kromě vývoje nových produktů se zabývají 
také zlepšováním produktivity a užitkové 
hodnoty stávajících strojů.

Abychom vyhověli stále stoupajícím 
nárokům na kvalitu a životnost, vyrábíme 
více než 80% dílů ve vlastní režii, s podporou 
počítačem řízeného organizačního systému, 
na moderních CNC frézovacích a vrtacích 
centrech.

O dostupnost našich výrobků a služeb 
koncovým zákazníkům se stará celosvětová 
síť našich obchodních partnerů s odborně 
vyškoleným servisním personálem. Za dobu 
existence firmy jsme prodali více než 25.000 
pásových pil, což nás zavazuje a motivuje 
k dalšímu zvyšování produktivity a užitkové 
hodnoty našich strojů.

P
R

O
F

IL
 F

IR
M

Y
V

Y
S

V
Ě

T
L

IV
K

Y

Hydraulické provedení

Pneumatické provedení

Manuál

Poloautomat

Automat
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CIBET Proficentrum  
Záběhlická 108  
106 00  Praha 10    

tel.:    +420 272 660 700  
fax.:   +420 272 655 639  

e-mail: cibet@cibet.cz
http://www.cibet.cz

Všechny ceny uvedené v tomto 
ceníku jsou bez 19% DPH.

Omyly a změny vyhrazeny.

GSM: +420 602 260 491
GSM: +420 608 956 572

http://www.pasovepily.cz
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PULLDOWN 120/160

Pulldown 160.120 G
Ruční pásová pila Pulldown 160.120 G je nejmenším strojem v naší nabídce. Je vhodná pro drobnější řezací práce v zámečnických dílnách 
jako náhrada za běžně používané rozbrušovací pily. Díky své přenosnosti je stroj ideálním pomocníkem pro zámečníky pracující na 
stavbách. Pila má výkonný dvourychlostní motor, rychloupínací svěrák a natáčení ramene až do 60°.

0° 120 160 x 70 150 x 120 120 x 120

45°R 90 100 x 90 90 x 120 90 x 90

60°R 55 55 x 65 55 x 65 55 x 55

0° 45°

60°

101.001.B4 Pásová pila 1x230 V 18 900 Kč

252.107 TUG - Vana s chlazením 3 095 Kč

252.106 SUG - Podstavec 2 414 Kč

252.019 AS.120 - Doraz materiálu délky 300 mm 500 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Pulldown 225.160 G
Pásová pila Pulldown 225.160 G je díky snadné obsluze, rychlému a jednoduchému nastavení úhlových řezů do 60° a rychloupínacímu 
svěráku vhodným strojem pro řezání profilů při stavbě kovových konstrukcí a na jednotlivé řezy v dílnách. Šikmý směr pilového pásu 
v nejnižší poloze ramene umožňuje plynulé doříznutí materiálu šetřící pilový pás. Díky nádrži na chladící emulzi zabudované do 
podstavce a uzavíratelné před transportem stroje se pila hodí i pro mobilní nasazení. Dvourychlostní hnací motor, převodovka s olejovou 
lázní se šikmým ozubením zajišťují dlouhou životnost, tichý chod a správnou rychlost na řezání materiálů. K dispozici je široká nabídka 
příslušenství jako LaserLiner, mazací systém dodávající minimální množství mazadla, válečkové dopravníky, halogenové osvětlení 
pracovního prostoru.

0° 185 225 x 180 210 x 195 195 x 195

45°R 170 170 x 100 140 x 180 160 x 160

60°R 100 110 x 80 110 x 80 80 x 80

0° 45°

60°

101.012.B1 Pásová pila 3x400 V 31 900 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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ERGONOMIC 190/230

Ergonomic 230.190 G
Vysoce kvalitní stroj pro malé dílny, opravárenské podniky, školy a učiliště se stejným vybavením jako větší stroje. Přítlak do řezu je zajištěn 
hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti. Standardně lze nastavit dvě rychlosti pilového pásu. Stroj je vybaven převodovkou 
s olejovou lázní a tvrdokovovým vedením pilového pásu pro tichý chod a správnou rychlost při řezání materiálů.

0° 190 210 x 150 220 x 190 190 x 190

45°R 150 150 x 150 150 x 150 150 x 150

60°R 100 100 x 60 100 x 60 60 x 60

0° 45°

60°

101.016.B1 Pásová pila 3x400 V 39 900 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.087 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

30.3901-103 Vana na třísky 1 087 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Ergonomic 275.230 DG
Stabilní provedení ramene pily s dostatečně dimenzovaným hnacím motorem, s převodovkou se šikmým ozubením a olejovou náplní 
a velkým rozsahem úhlových řezů od -45° do +60° činí ze stroje Ergonomic 275.230 DG ideální univerzální stroj pro vybavení dílny. Přítlak 
do řezu je zajištěn hmotností ramene a rychlost klesání ramene do řezu je regulována pomocí hydraulického válce. Přesné tvrdokovové 
vedení pilového pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící 
kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Nastavitelný délkový doraz s uvolňovacím zařízením na 
zpětný zdvih brání vzpříčení materiálu při řezání.

101.038.B1 Pásová pila 3x400 V 49 900 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

0° 230 275 x 200 250 x 230 230 x 230

45°R 190 190 x 160 180 x 230 190 x 190

45°L 170 185 x 100 90 x 230 150 x 150

60°R 120 120 x 85 120 x 85 85 x 85

0° 45°

60°

45°
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ERGONOMIC 250

Ergonomic 320.250 G
Těžké rameno pily z litiny odolné proti vibracím s výkonným průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni 
zajišťují dlouhou životnost. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm 
vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, 
velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových řezů v rozsahu 0° - 60° a svěrák s rychloupínáním zajišťují mnohostranné možnosti 
nasazení. Přítlak do řezu je zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti, ovládanou pohodlně z ovládacího pultu přímo 
na přední straně stroje. Chladící zařízení v podstavci, velká vyjímatelná vana na piliny s odkapávacím sítem (ekologická likvidace suchých 
pilin) a nastavitelný 500 mm délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih (které brání vzpříčení materiálu při řezání) patří ke 
standardní výbavě stroje. K dispozici je dále široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního 
mazání, LaserLiner, upínací zařízení pro svazky materiálu, plynulé nastavení rychlosti řezu.

0° 250 320 x 170 290 x 240 240 x 240

45°R 220 230 x 140 200 x 230 200 x 200

60°R 110 130 x 105 130 x 105 105 x 105

0° 45°

60°

101.020.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 59 900 Kč

252.058 Ruční upínač svazků materiálu 2 814 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V         26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

101.022.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 98 900 Kč

252.059 Hydraulický upínač svazků materiálu 7 529 Kč

Ergonomic 320.250 GH
Hydraulická verze typu Ergonomic 320.250 G, natáčení do P60°

Ergonomic 320.250 DG
Těžké rameno pily z litiny odolné proti vibracím s výkonným průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni 
zajišťují dlouhou životnost. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm 
vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, 
velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových řezů v rozsahu -45° až +60° a svěrák s rychloupínáním zajišťují mnohostranné možnosti 
nasazení. Přítlak do řezu je zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti, ovládanou pohodlně z ovládacího pultu přímo 
na přední straně stroje. Chladící zařízení v podstavci, velká vyjímatelná vana na piliny s odkapávacím sítem (ekologická likvidace suchých 
pilin) a nastavitelný 500 mm délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih (které brání vzpříčení materiálu při řezání) patří ke 
standardní výbavě stroje. K dispozici je dále široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního 
mazání, LaserLiner, upínací zařízení pro svazky materiálu, plynulé nastavení rychlosti řezu. 

0° 250 320 x 200 300 x 240 240 x 240

45°R 220 230 x 120 190 x 230 190 x 190

45°L 180 230 x 70 110 x 230 160 x 160

60°R 120 130 x 100 130 x 100 100 x 100

0° 45°

60°

45°

101.023.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 64 900 Kč

252.058 Ruční upínač svazků materiálu 2 814 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V 26 092 Kč
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101.025.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 104 900 Kč

252.059 Hydraulický upínač svazků materiálu 7 529 Kč

Ergonomic 320.250 DGH
Hydraulická verze typu Ergonomic 320.250 DG, natáčení od L45° do P60°

Ergonomic 320.250 DGS
Těžké rameno pily z litiny odolné proti vibracím s výkonným průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni 
zajišťují dlouhou životnost. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm 
vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, 
velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových řezů v rozsahu -45° až +60° a svěrák s rychloupínáním zajišťují univerzální možnosti 
nasazení. Stroj je vybavený velkým podávacím stolem, který je dobrým podkladem i pro krátké zpracovávané kusy. Přítlak do řezu je 
zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti, ovládanou pohodlně z ovládacího pultu přímo na přední straně stroje. 
Chladící zařízení v podstavci, velká vyjímatelná vana na piliny s odkapávacím sítem (ekologická likvidace suchých pilin) a nastavitelný 
500 mm délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih (které brání vzpříčení materiálu při řezání) patří ke standardní výbavě 
stroje. K dispozici je dále široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, 
LaserLiner, plynulé nastavení rychlosti řezu.

0° 250 320 x 190 300 x 240 240 x 240

45°R 220 220 x 120 190 x 240 210 x 210

45°L 180 200 x 100 100 x 240 160 x 160

60°R 130 130 x 100 130 x 100 100 x 100

0° 45°

60°

45°

101.031.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 69 900 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V         26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

101.032.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 114 900 Kč

Ergonomic 320.250 DGSH
Hydraulická verze typu Ergonomic 320.250 DGS, natáčení od L45° do P60°
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ERGONOMIC 250 AUTOMATY

Ergonomic 290.250 ANC
Výkonný výrobní automat pro 90° řezy s těžkým ramenem pily z litiny odolné proti vibracím a s výkonným průmyslovým motorem 
a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých 
kuželíkových ložiskách, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající 
řezný výkon. Stroj je vybavený automatickým systémem regulace přítlaku do řezu. Délka podávání v jednom kroku je 600 mm a měří 
se pomocí lineárního měřicího systému s vysokým rozlišením (precizní délky řezu). Plovoucí podávací svěrák je vedený ve vytvrzených 
vodicích tyčích. Průběžná válečková dráha zajišťuje jednoduché a bezpečné podávání materiálu i u krátkých kusů. Rozdělený hlavní 
svěrák (pro krátké zbytkové délky) a vytvrzené vroubkované upínací lišty bezpečně upínají materiál. Dostatečně dimenzovaná hydraulika 
s dvojitým čerpadlem a řízením proporcionálními ventily zkracují obslužnou dobu mimo řezání na minimum. Vysoce moderní CNC řízení 
s jednoduchým dialogovým ovládáním a textovými hlášeními na čtyřřádkovém osvětleném displeji umožňuje uložení více kombinací 
počtu kusů a délek a vícenásobné posuny do 6000 mm. Stroj je připravený na použití dopravníku pilin a dále je k dispozici bohatá 
nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, LaserLiner, upínací zařízení pro svazky 
materiálu, plynulé nastavení rychlosti řezu.

101.033.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 238 900 Kč

252.041 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.023 Upínač svazků materiálu pro automaty 21 157 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V 26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

0° 250 290 x 250 290 x 250 250 x 250 0°

CNC

Ergonomic 290.250 GANC
Výkonný automat s možností úhlových řezů v rozsahu 0° - 60° s těžkým ramenem pily z litiny odolné proti vibracím a s výkonným 
průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený 
v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem 
pro vynikající řezný výkon. Stroj je vybavený automatickým systémem regulace přítlaku do řezu. Délka podávání v jednom kroku je 
600 mm a měří se pomocí lineárního měřicího systému s vysokým rozlišením (precizní délky řezu). Plovoucí podávací svěrák je vedený ve 
vytvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná válečková dráha zajišťuje jednoduché a bezpečné podávání materiálu 
i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 45°, v poloautomatickém režimu do 60°. Dostatečně dimenzovaná 
hydraulika s dvojitým čerpadlem a řízením proporcionálními ventily zkracují obslužnou dobu mimo řezání na minimum. Vysoce moderní 
CNC řízení s jednoduchým dialogovým ovládáním a textovými hlášeními na čtyřřádkovém osvětleném displeji umožňuje uložení více 
kombinací počtu kusů a délek a vícenásobné posuny do 6000 mm. Stroj je připravený na použití dopravníku pilin a dále je k dispozici 
bohatá nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, LaserLiner, upínací zařízení pro 
svazky materiálu, plynulé nastavení rychlosti řezu. 

0° 250 290 x 250 290 x 250 250 x 250

45°R 200 200 x 240 200 x 240 200 x 200

60°R 110 140 x 100 140 x 110 110 x 110

0°

CNC
45°

60°

101.034.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 242 900 Kč

252.041 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.022 Upínač svazků materiálu pro automaty 21 157 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč
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252.096 Frekvenční měnič 3x400 V         26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Ergonomic 290.250 GAE
Výkonná automatická pásová pila vhodná pro vybavení dílen, s těžkým ramenem pily z litiny odolné proti vibracím a s výkonným 
průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený 
v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem 
pro vynikající řezný výkon. Délka podávání v jednom kroku je 500 mm, u opakovaného podávání se délka nastavení ukazuje na displeji. 
Počet opakování podávání si řídící jednotka po zadání celkové délky spočítá sama. Svěrák podávací jednotky se otevírá oboustranně, čímž 
se eliminují kolize u nerovného materiálu. Jednoduché dialogové ovládání s textovými zprávami na čtyřřádkovém, osvětleném displeji. 
V automatickém režimu jsou možné úhlové řezy do 45°, v poloautomatickém režimu do 60°. Stroj je připravený na použití dopravníku 
pilin a dále je k dispozici bohatá nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, minimální mazací systém, LaserLiner, 
upínací zařízení pro svazky materiálu, plynulé nastavení rychlosti řezu.

0° 250 290 x 230 290 x 230 240 x 240

45°R 210 220 x 80 190 x 230 190 x 190

60°R 120 120 x 80 120 x 100 100 x 100

0°
45°

60°

101.040.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 199 900 Kč

252.100 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.070 Upínač svazků materiálu pro automaty 10 891 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V         26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Ergonomic 290.250 GAC
Výkonná automatická pásová pila vhodná pro vybavení dílen, s těžkým ramenem pily z litiny odolné proti vibracím a s výkonným 
průmyslovým motorem a převodovkou se šikmým ozubením v olejové lázni. Přesné tvrdokovové vedení pásu, kloub pilové hlavy uložený 
v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro 
vynikající řezný výkon. Délka podávání v jednom kroku je 500 mm, je však možné i vícenásobné podávání a kombinace několika různých 
počtů kusů a délek. Svěrák podávací jednotky se otevírá oboustranně, čímž se eliminují kolize u nerovného materiálu. Jednoduché 
dialogové ovládání s textovými zprávami na čtyřřádkovém, osvětleném displeji. V automatickém režimu jsou možné úhlové řezy do 
45°, v poloautomatickém režimu do 60°. Stroj je připravený na použití dopravníku pilin a dále je k dispozici bohatá nabídka přídavného 
vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, LaserLiner, upínací zařízení pro svazky materiálu, plynulé 
nastavení rychlosti řezu. 
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101.039.B1 Pásová pila 3x400 V - Rychlost pilového pásu 40/80 m.min-1 208 900 Kč

252.100 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.070 Upínač svazků materiálu pro automaty 10 891 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.096 Frekvenční měnič 3x400 V         26 092 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.085 Modul LaserLiner 5 616 Kč

252.054 Držák modulu LaserLiner 511 Kč

252.143 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

0° 250 280 x 230 290 x 230 240 x 240

45°R 210 220 x 80 190 x 230 190 x 190

60°R 120 120 x 80 120 x 100 100 x 100

0°

NC
45°

60°

Ergonomic 290.250 DGA
Výkoná automatická pásová pila Ergonomic 290.250 DGA s možností oboustranných úhlových řezů (-45° - 60°) byla navržena pro 
automatické řezání menších ocelových a portálových konstrukcí. V těchto případech se poloautomatické řezání stává neefektivním z 
důvodu rostoucích nákladů na práci a materiál. Stroj je vyroben s těžkým litinovým ramenem absorbujícím vibrace, výkonným motorem 
a převodovkou se šikmým ozubením. Nastavení úhlu se provádí elektromechanicky od -45° do +60° během cca. 3 sekund s přesností 
±0,1°. Precizní tvrdokovové vedení pilového pásu, uložení řezací hlavy v předepnutých kuželíkových ložiscích, pilový pás 27 mm a čistící 
kartáček pásu jsou předpokladem výborných řezných výkonů. Stroj je vybaven automatickým systémem regulace řezného tlaku. Délka 
podavače činí 1500 mm a průchozí válečková trať umožňuje jednoduché navážení a bezpečné nakládání i krátkých kusů. PC rozhraní a 
nový CNC systém vede obsluhu krok za krokem při programování stroje.

101.041.B1 Pásová pila 3x400 V 469 900 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.128 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku 10 449 Kč

252.121 Kontrola výchylky pásu 22 235 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

0° 240 160 x 325 220 x 300 210 x 210

45°R 180 60 x 230 115 x 200 195 x 195

45°L 220 120 x 220 195 x 220 155 x 155

60°R 135 100 x 130 100 x 130 95 x 95

0°
45°

60°

45° CNC
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ECONOMIC 260/320

Economic 410.260 G
Ruční pásová pila s možností úhlových řezů, s vynikajícím poměrem mezi kvalitou a cenou, velkým řezným rozsahem a řadou 
možností rozšíření až po plně hydraulický poloautomat. Přesné tvrdokovové vedení pásu, 27 mm vysoký pilový pás a poháněný kartáč 
na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, velmi jednoduché a rychlé nastavení 
úhlových řezů v rozsahu 0° - 60° a rychloupínací svěrák zajišťují mnohostrannou použitelnost. Přítlak do řezu zajišťuje hmotnost ramene 
s hydraulickou regulací rychlosti, která se nastavuje pohodlně na ovládacím pultu přímo na přední straně stroje. Vedle rozsáhlého 
programu příslušenství jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner, zařízení na upínání 
svazků materiálu a plynulé nastavení rychlosti lze stroj vybavit hydraulickým zvedáním ramene s ručním rychloupínacím svěrákem 
a hydraulickým zvedáním ramene s hydraulickým upínáním s krátkozdvihovým nebo plnozdvihovým válcem.

0° 275 420 x 240 180 x 275 270 x 270

45°R 270 300 x 120 240 x 270 250 x 250

60°R 200 200 x 100 130 x 270 180 x 180

0° 45°

60°

101.056.B1 Pásová pila 3x400 V 88 900 Kč

252.093 Frekvenční měnič 3x400 V 26 092 Kč

281.123 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.068 Doraz ECO 260 1 189 Kč

Economic 410.260 DG 
Ruční pásová pila s možností dvojitých úhlových řezů a vynikajícím poměrem ceny a výkonu, velkým řezným rozsahem a řadou možností 
rozšíření až na plně hydraulický poloautomat. Přesné tvrdokovové vedení pásu, 27 mm vysoký pilový pás a poháněný kartáč na 
odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových 
řezů v rozsahu -45° až 60° a rychloupínací svěrák zajišťují mnohostrannou použitelnost. Přítlak do řezu zajišťuje hmotnost ramene 
s hydraulickou regulací rychlosti, která se nastavuje pohodlně na ovládacím pultu přímo na přední straně stroje. Vedle rozsáhlého 
programu příslušenství jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner, zařízení na upínání 
svazků materiálu a plynulé nastavení rychlosti lze stroj vybavit hydraulickým zvedáním ramene s ručním rychloupínacím svěrákem 
a hydraulickým zvedáním ramene s hydraulickým upínáním s krátkozdvihovým nebo plnozdvihovým válcem.

0° 275 415 x 240 180 x 275 270 x 270

45°R 270 300 x 120 240 x 270 250 x 250

45°L 270 300 x 100 140 x 270 270 x 270

60°R 200 200 x 100 130 x 270 180 x 180

0° 45°

60°

45°

101.055.B1 Pásová pila 3x400 V 97 900 Kč

252.093 Frekvenční měnič 3x400 V 26 092 Kč

281.123 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč
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101.066.B1 Pásová pila 3x400 V 122 900 Kč

252.071 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 542 Kč

252.017 Regulace upínacího tlaku svěráku 12 082 Kč

252.093 Frekvenční měnič 3x400 V 26 092 Kč

262.009 Omezení zdvihu ramene z ovládacího panelu 3 347 Kč

281.123 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.067 Doraz ECO 260 1 189 Kč

Economic 410.260 DGHV
Hydraulická verze typu Economic 410.260 DG, plnozdvihový upínací válec, natáčení od L45° do P60°

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru včetně držáku 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.067 Doraz ECO 260 1 189 Kč

Economic 510.320 G
Ruční pásová pila s možností úhlových řezů a vynikajícím poměrem ceny a výkonu, velkým řezným rozsahem a řadou možností rozšíření 
až na plně hydraulický poloautomat. Přesné tvrdokovové vedení pásu, 34 mm vysoký pilový pás a poháněný kartáč na odstraňování pilin 
jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových řezů v rozsahu 0° 
- 60° a rychloupínací svěrák zajišťují mnohostrannou použitelnost. Přítlak do řezu zajišťuje hmotnost ramene s hydraulickou regulací 
rychlosti, která se nastavuje pohodlně na ovládacím pultu přímo na přední straně stroje. Vedle rozsáhlého programu příslušenství jako 
válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner, zařízení na upínání svazků materiálu a plynulé nastavení 
rychlosti lze stroj vybavit hydraulickým zvedáním ramene s ručním rychloupínacím svěrákem a hydraulickým zvedáním ramene 
s hydraulickým upínáním s krátkozdvihovým nebo plnozdvihovým válcem.

0° 345 520 x 210 150 x 370 340 x 340

45°R 340 360 x 120 260 x 340 310 x 310

60°R 240 240 x 120 120 x 340 220 x 220

0° 45°

60°

101.077.B1 Pásová pila 3x400 V 115 900 Kč

271.078 Hydraulický upínač svazků materiálu - pouze společně s rozšířením K a V 16 507 Kč

271.013 Regulace přítlaku do řezu - společně s rozšířením H 6 127 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku - společně s rozšířením K nebo V 12 082 Kč

252.094 Frekvenční měnič 3x400 V 27 681 Kč

262.009 Omezení zdvihu ramene z ovládacího panelu - pouze společně s rozšířením H 3 347 Kč

252.056 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru včetně držáku 2 896 Kč
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Economic 510.320 DG
Ruční pásová pila s možností dvojitých úhlových řezů a vynikajícím poměrem ceny a výkonu, velkým řezným rozsahem a řadou možností 
rozšíření až na plně hydraulický poloautomat. Přesné tvrdokovové vedení pásu, 34 mm vysoký pilový pás a poháněný kartáč na 
odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Zepředu obsluhované, velmi jednoduché a rychlé nastavení úhlových 
řezů v rozsahu -45° až 60° a rychloupínací svěrák zajišťují mnohostrannou použitelnost. Přítlak do řezu zajišťuje hmotnost ramene 
s hydraulickou regulací rychlosti, která se nastavuje pohodlně na ovládacím pultu přímo na přední straně stroje. Vedle rozsáhlého 
programu příslušenství jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner, zařízení na upínání 
svazků materiálu a plynulé nastavení rychlosti lze stroj vybavit hydraulickým zvedáním ramene s ručním rychloupínacím svěrákem 
a hydraulickým zvedáním ramene s hydraulickým upínáním s krátkozdvihovým nebo plnozdvihovým válcem.

0° 345 515 x 220 150 x 370 340 x 340

45°R 340 360 x 120 255 x 340 310 x 310

45°L 340 370 x 120 130 x 370 325 x 325

60°R 240 240 x 120 120 x 340 220 x 220

0° 45°

60°

45°

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.069 Doraz ECO 320 1 189 Kč

101.075.B1 Pásová pila 3x400 V 126 900 Kč

271.078 Hydraulický upínač svazků materiálu - pouze společně s rozšířením K a V 16 507 Kč

271.013 Regulace přítlaku do řezu - společně s rozšířením H 6 127 Kč

252.094 Frekvenční měnič 3x400 V 27 681 Kč

262.009 Omezení zdvihu ramene z ovládacího panelu - pouze společně s rozšířením H 3 347 Kč

252.056 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru včetně držáku 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.067 Doraz ECO 320 1 189 Kč

101.086.B1 Pásová pila 3x400 V 151 900 Kč

271.078 Hydraulický upínač svazků materiálu 16 507 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku 12 082 Kč

252.094 Frekvenční měnič 3x400 V 27 681 Kč

262.009 Omezení zdvihu ramene z ovládacího panelu 3 347 Kč

252.056 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.090 Držák bez Modulu a montáže 239 Kč

252.006 Micronizer s ručním uzavíracím ventilem 15 429 Kč

252.016 Micronizer s 230 V pneumatickým ventilem 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

252.067 Doraz ECO 260 1 189 Kč

Economic 510.320 DGHV
Hydraulická verze typu Economic 510.320 DG, plnozdvihový upínací válec, natáčení od L45° do P60°
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TRANSVERSE 260/330/440

Transverse 410.260 DGH
Mnohostranná poloautomatická pásová pila s oboustrannými úhlovými řezy v rozsahu -60° až +60°, která svým kompletním vybavením 
vyhoví nejvyšším nárokům. Standardní vybavení stroje již zahrnuje plynule regulovatelný a výkonný pohon pilového pásu, přesné 
tvrdokovové vedení pilového pásu, automatickou regulaci přítlaku do řezu, digitální ukazatel úhlu řezu, digitální ukazatel rychlosti pásu, 
poháněný kartáč na odstraňování pilin, volně umístitelný ovládací pult, hydraulický plnozdvihový svěrák, elektronickou kontrolu napnutí 
pilového pásu a jeho roztržení, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro 
maximální životnost pilového pásu, výkonný hydraulický agregát a moderní řízení s jednoduchým ovládáním a textovou diagnostikou 
stroje na osvětleném displeji. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 270 410 x 260 410 x 260 260 x 260

45°R 260 310 x 140 260 x 270 260 x 260

45°L 250 320 x 120 290 x 245 245 x 245

60°R 210 210 x 120 130 x 260 180 x 180

60°L 220 220 x 120 210 x 120 210 x 210

0°
45°

60°

45°

60°

101.120.B1 Pásová pila 3x400 V 168 900 Kč

252.023 Doraz materiálu délky 500 mm 2 247 Kč

271.076 Hydraulický upínač svazků materiálu 11 436 Kč

252.017 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 082 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.123 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.052 Držák Modulu LaserLiner 574 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru včetně držáku 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Transverse 510.330 DGH
Mnohostranná poloautomatická pásová pila s oboustrannými úhlovými řezy v rozsahu -60° až +60°, která svým kompletním vybavením 
vyhoví nejvyšším nárokům. Standardní vybavení stroje již zahrnuje plynule regulovatelný a výkonný pohon pilového pásu, přesné 
tvrdokovové vedení pilového pásu, automatickou regulaci přítlaku do řezu, digitální ukazatel úhlu řezu, digitální ukazatel rychlosti pásu, 
poháněný kartáč na odstraňování pilin, volně umístitelný ovládací pult, hydraulický plnozdvihový svěrák, elektronickou kontrolu napnutí 
pilového pásu a jeho roztržení, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro 
maximální životnost pilového pásu, výkonný hydraulický agregát a moderní řízení s jednoduchým ovládáním a textovou diagnostikou 
stroje na osvětleném displeji. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 345 510 x 345 510 x 345 345 x 345

45°R 345 400 x 100 290 x 345 330 x 330

45°L 345 400 x 100 370 x 315 315 x 315

60°R 260 260 x 130 145 x 345 245 x 245

60°L 260 280 x 120 270 x 180 260 x 260

0°
45°

60°

45°

60°

101.130.B1 Pásová pila 3x400 V 209 900 Kč

252.002 Doraz materiálu délky 500 mm 2 247 Kč

271.077 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 089 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 082 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč
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252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Transverse 610.440 DGH
Mnohostranná poloautomatická pásová pila s oboustrannými úhlovými řezy v rozsahu -60° až +60°, která svým kompletním vybavením 
vyhoví nejvyšším nárokům. Standardní vybavení stroje již zahrnuje plynule regulovatelný a výkonný pohon pilového pásu, přesné 
tvrdokovové vedení pilového pásu, automatickou regulaci přítlaku do řezu, digitální ukazatel úhlu řezu, digitální ukazatel rychlosti pásu, 
poháněný kartáč na odstraňování pilin, volně umístitelný ovládací pult, hydraulický plnozdvihový svěrák, elektronickou kontrolu napnutí 
pilového pásu a jeho roztržení, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro 
maximální životnost pilového pásu, výkonný hydraulický agregát a moderní řízení s jednoduchým ovládáním a textovou diagnostikou 
stroje na osvětleném displeji. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 440 610 x 440 610 x 440 440 x 440

45°R 440 500 x 190 360 x 440 420 x 420

45°L 440 510 x 180 460 x 390 390 x 390

60°R 330 330 x 170 170 x 440 300 x 300

60°L 350 350 x 170 330 x 310 310 x 310

0°
45°

60°

45°

60°

101.140.B1 Pásová pila 3x400 V 253 900 Kč

252.028 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 315 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 082 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

cenik 15-9-2007.indd   15cenik 15-9-2007.indd   15 25.9.2007   13:24:1125.9.2007   13:24:11



- 16 -

TRANSVERSE 260/330/440 AUTOMATY

Transverse 410.260 GANC
Automat s CNC řízením s možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou a vynikajícím řezným 
výkonem. Délka posuvu v jednom kroku je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky 
řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná 
válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 
45°, v poloautomatickém režimu 60°. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových svěráků, 
elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velkého 
poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí jednotky 
s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika jednotlivých 
řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné jednotlivé 
přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky, systém minimálního 
mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 260 410 x 260 410 x 260 260 x 260

45°R 260 270 x 260 240 x 260 240 x 240

60°R 190 200 x 120 140 x 260 180 x 180

0°

CNC
45°

60°

101.121.B1 Pásová pila 3x400 V 323 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.062 Upínač svazků materiálu pro automaty 20 080 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.123 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.052 Držák Modulu LaserLiner 574 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Transverse 510.330 GANC
Automat s CNC řízením s možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou a vynikajícím řezným 
výkonem. Délka posuvu v jednom kroku je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky 
řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná 
válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 
45°, v poloautomatickém režimu 60°. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových 
svěráků, elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, 
velkého poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí 
jednotky s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika 
jednotlivých řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné 
jednotlivé přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 330 510 x 330 510 x 330 330 x 330

45°R 330 400 x 100 290 x 330 310 x 310

60°R 250 260 x 100 150 x 330 220 x 220

0°

CNC
45°

60°
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101.131.B1 Pásová pila 3x400 V 427 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.061 Upínač svazků materiálu pro automaty 21 898 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Transverse 610.440 GANC
Automat s CNC řízením s možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou a vynikajícím řezným 
výkonem. Délka posuvu v jednom kroku je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky 
řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná 
válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 
45°, v poloautomatickém režimu 60°. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových 
svěráků, elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, 
velkého poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí 
jednotky s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika 
jednotlivých řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné 
jednotlivé přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 440 610 x 440 610 x 440 440 x 440

45°R 420 510 x 100 420 x 440 420 x 420

60°R 265 340 x 100 265 x 440 265 x 265

0°

CNC
45°

60°

101.141.B1 Pásová pila 3x400 V 522 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.060 Upínač svazků materiálu pro automaty 25 695 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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Transverse 615.340 DGS

TRANSVERSE 340/450

Transverse 615.340 DGS je stroj sloupové konstrukce, s možností úhlových řezů do 60° na obě strany, který se díky velkému řeznému 
rozsahu, schopnosti řezat i při ostrých úhlech a sklonem pásu 6° výborně hodí k řezání profilů a nosníků při výrobě ocelových konstrukcí. 
Upínání materiálu se provádí ve speciálně tvarovaném svěráku vždy přímo u pilového pásu a dá se navíc podpořit vertikálním upnutím. 
Rameno vedení pásu spojené s čelistí svěráku zajišťuje vždy minimální odstup mezi materiálem a vedením pásu. Natáčení ramene pily se 
provádí hydraulicky a pohodlně se zadává přímo na volně umístitelném ovládacím pultu. Předepjatá lineární vedení, přesné tvrdokovové 
vedení pásu a automatická regulace přítlaku do řezu na obou vedeních pásu stejně jako robustní, tuhá konstrukce stroje zaručují precizní 
řez. Základní vybavení již zahrnuje hydraulické napínání pásu, regulaci upínací síly, plynulé nastavení rychlosti pásu variátorem, dialogové 
CNC řízení s textovou diagnostikou stroje na čtyřřádkovém osvětleném displeji, poháněný kartáč na odstraňování pilin a velkou vanu na 
piliny s odkapávacím sítem. Díky našemu širokému programu systémových komponent pro manipulaci s materiálem lze stroj rozšířit až 
na komplexní linku. K dispozici je rozsáhlá nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, příčné podavače, systém 
minimálního mazání, LaserLiner atd.

101.210.B1 Pásová pila 3x400 V 434 900 Kč

252.078 Frekvenční měnič 3x400 V 30 630 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.056 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.051 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Transverse 820.450 DGS
Transverse 820.450 DGS je stroj sloupové konstrukce, s možností úhlových řezů do 60° na obě strany, který se díky velkému řeznému 
rozsahu, schopnosti řezat i při ostrých úhlech a sklonem pásu 6° výborně hodí k řezání profilů a nosníků při výrobě ocelových konstrukcí. 
Upínání materiálu se provádí ve speciálně tvarovaném svěráku vždy přímo u pilového pásu a dá se navíc podpořit vertikálním upnutím. 
Rameno vedení pásu spojené s čelistí svěráku zajišťuje vždy minimální odstup mezi materiálem a vedením pásu. Natáčení ramene pily se 
provádí hydraulicky a pohodlně se zadává přímo na volně umístitelném ovládacím pultu. Předepjatá lineární vedení, přesné tvrdokovové 
vedení pásu a automatická regulace přítlaku do řezu na obou vedeních pásu stejně jako robustní, tuhá konstrukce stroje zaručují precizní 
řez. Základní vybavení již zahrnuje hydraulické napínání pásu, regulaci upínací síly, plynulé nastavení rychlosti pásu frekvenčním měničem, 
dialogové CNC řízení s textovou diagnostikou stroje na čtyřřádkovém osvětleném displeji, poháněný kartáč na odstraňování pilin a velkou 
vanu na piliny s odkapávacím sítem. Díky našemu širokému programu systémových komponent pro manipulaci s materiálem lze stroj 
rozšířit až na komplexní linku. K dispozici je rozsáhlá nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, příčné podavače, 
systém minimálního mazání, LaserLiner atd.

0° 450 820 x 450 820 x 450 450 x 450

45°R 450 560 x 450 560 x 450 450 x 450

45°L 450 560 x 450 560 x 450 450 x 450

60°R 360 360 x 450 360 x 450 360 x 360

60°L 360 360 x 450 360 x 450 360 x 360

0°
45°

60°

45°

60°

0° 340 615 x 340 615 x 340 340 x 340

45°R 340 400 x 340 400 x 340 340 x 340

45°L 340 400 x 340 400 x 340 340 x 340

60°R 260 260 x 340 260 x 340 260 x 260

60°L 260 260 x 340 260 x 340 260 x 260

0°
45°

60°

45°

60°

101.215.B1 Pásová pila 3x400 V 655 900 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč
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252.051 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

INDIVIDUAL 330/440/520

Individual 510.330 GH
Mnohostranně použitelný poloautomat s možností úhlových řezů s dvousloupovou konstrukcí pro řezy v rozsahu 0° až 60°, který 
při kompletním vybavení vyhoví i nejvyšším nárokům. Rameno se pohybuje na lineárních vedeních předepjatých bez tolerance. 
Standardní vybavení stroje už zahrnuje plynule regulovatelný výkonný pohon pilového pásu, přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, 
automatickou regulaci přítlaku do řezu, digitální ukazatel úhlu řezu, digitální ukazatel rychlosti pásu, poháněný kartáč na odstraňování 
pilin, výkyvný ovládací pult, hydraulický plnozdvihový svěrák, elektronickou kontrolu napnutí a přetržení pásu, nastavení výšky ramene 
pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro maximální životnost pilového pásu, výkonný hydraulický 
agregát a moderní řízení s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Ke stroji je k dispozici široká 
nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání 
svazků materiálu.

0° 330 510 x 330 300 x 330 330 x 330

45°R 330 340 x 300 300 x 330 310 x 310

60°R 230 240 x 200 190 x 330 210 x 210

0°
45°

60°

101.411.B1 Pásová pila 3x400 V 272 900 Kč

252.137 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.057 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 089 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 082 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Individual 610.440 GH
Mnohostranně použitelný poloautomat s možností úhlových řezů s dvousloupovou konstrukcí pro řezy v rozsahu 0° až 60°, který 
při kompletním vybavení vyhoví i nejvyšším nárokům. Rameno se pohybuje na lineárních vedeních předepjatých bez tolerance. 
Standardní vybavení stroje už zahrnuje plynule regulovatelný výkonný pohon pilového pásu, přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, 
automatickou regulaci přítlaku do řezu, digitální ukazatel úhlu řezu, digitální ukazatel rychlosti pásu, poháněný kartáč na odstraňování 
pilin, výkyvný ovládací pult, hydraulický plnozdvihový svěrák, elektronickou kontrolu napnutí a přetržení pásu, nastavení výšky ramene 
pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro maximální životnost pilového pásu, výkonný hydraulický 
agregát a moderní řízení s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Ke stroji je k dispozici široká 
nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání 
svazků materiálu.

0° 440 635 x 440 635 x 440 440 x 440

45°R 440 525 x 250 410 x 440 410 x 410

60°R 350 350 x 250 230 x 440 230 x 230

0°
45°

60°
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101.421.B1 Pásová pila 3x400 V 393 900 Kč

252.073 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.081 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 315 Kč

252.001 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 082 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Individual 640.520 GH
Hydraulická poloautomatická pásová pila dvousloupové konstrukce s chlazením umístěným v podstavci stroje. Stroj je standardně 
vybaven automatickou regulací přítlaku pásu do řezu zajišťující přesný a rovný řez. Úhlové řezy jsou u tohoto typu jednostranné v rozsahu 
0°- 45° - 60°. Natáčení ramene je manuální. Nastavování úhlových řezů se provádí velmi jednoduše přímo z místa obsluhy pily. Rameno 
pily je umístěno na otočné konzole, která je opatřena čitelnou úhlovou stupnicí. Posuv materiálu do řezu je manuální. 

0° 520 640 x 515 520 x 515 520 x 520

45°R 500 480 x 515 480 x 515 480 x 480

60°R 320 320 x 330 320 x 515 320 x 320

0°
45°

60°

101.432.B1 Pásová pila 3x400 V 472 900 Kč

252.109 Vynašeč třísek 26 319 Kč

271.081 Hydraulický upínač svazků materiálu 15 315 Kč

252.049 Regulace upínacího tlaku svěráku pro poloautomaty 12 566 Kč

252.015 Micronizer 24V 16 167 Kč

252.006 Micronizer Standard 15 429 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.120 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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INDIVIDUAL 260/330/440/520 AUTOMATY

Individual 410.260 GANC
Automat s CNC řízením s dvousloupovou konstrukcí a možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou 
a vynikajícím řezným výkonem. Rameno je uloženo na lineárních vedeních předepjatých bez tolerance. Délka posuvu v jednom kroku 
je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí 
uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení 
a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 45°, v poloautomatickém režimu až 60°. Možné 
je také manuální nastavení úhlu. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových 
svěráků, elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, 
velkého poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí 
jednotky s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika 
jednotlivých řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné 
jednotlivé přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, 
systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 260 410 x 260 410 x 260 260 x 260

45°R 260 310 x 140 250 x 260 250 x 250

60°R 180 200 x 130 130 x 260 180 x 180

0°

CNC
45°

60°

101.403.B1 Pásová pila 3x400 V 361 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.062 Upínač svazků materiálu pro automaty 20 080 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.055 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm 1 430 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.052 Držák Modulu LaserLiner 574 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Individual 510.330 GANC
Automat s CNC řízením s dvousloupovou konstrukcí a možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou 
a vynikajícím řezným výkonem. Rameno je uloženo na lineárních vedeních předepjatých bez tolerance. Délka posuvu v jednom kroku 
je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí 
uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení 
a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 45°, v poloautomatickém režimu až 60°. Možné 
je také manuální nastavení úhlu. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových svěráků, 
elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, velkého 
poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí jednotky 
s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika jednotlivých 
řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné jednotlivé 
přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, systém 
minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 330 510 x 330 500 x 330 330 x 330

45°R 330 340 x 300 300 x 330 310 x 310

60°R 230 240 x 200 190 x 330 210 x 210

0°

CNC
45°

60°
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101.413.B1 Pásová pila 3x400 V 454 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.056 Upínač svazků materiálu pro automaty 21 157 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

281.124 Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 34 mm 1 646 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

Individual 610.440 GANC
Automat s CNC řízením s dvousloupovou konstrukcí a možností úhlových řezů ve velkém rozsahu, s pohodlnou a jednoduchou obsluhou 
a vynikajícím řezným výkonem. Rameno je uloženo na lineárních vedeních předepjatých bez tolerance. Délka posuvu v jednom kroku 
je 600 mm a snímá se lineárním měřicím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky řezaných kusů). Podávací svěrák má plovoucí 
uložení a je vedený na tvrzených vodicích tyčích s lineárními valivými ložisky. Průběžná válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení 
a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné úhlové řezy do 45°, v poloautomatickém režimu až 60°. Možné 
je také manuální nastavení úhlu. Stroj má rozsáhlé základní vybavení včetně plynule regulovatelného, výkonného pohonu pilového 
pásu, přesného tvrdokovového vedení pilového pásu, automatické regulace přítlaku do řezu, digitálního ukazatele úhlu řezu, digitálního 
ukazatele rychlosti pásu, poháněného kartáče na odstraňování pilin, výkyvného ovládacího pultu, hydraulických plnozdvihových 
svěráků, elektronické kontroly napnutí a přetržení pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory z ovládacího pultu, 
velkého poháněcího a převáděcího kola pro maximální životnost stroje, velkého a výkonného hydraulického agregátu a moderní řídicí 
jednotky s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou stroje na osvětleném displeji. Jako zvláštní vybavení nabízená automatika 
jednotlivých řezů (zjištění začátku materiálu pomocí laseru) umožňuje bez ručního měření a seřizování materiálu velmi rychlé a přesné 
jednotlivé přířezy o délce do 6000 mm. Ke stroji je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, 
systém minimálního mazání, zařízení LaserLiner a zařízení na upínání svazků materiálu.

0° 440 635 x 440 635 x 440 440 x 440

45°R 440 525 x 250 410 x 440 410 x 410

60°R 350 350 x 250 230 x 440 230 x 230

0°

CNC
45°

60°

101.423.B1 Pásová pila 3x400 V 693 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.054 Upínač svazků materiálu pro automaty 25 695 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.053 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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Individual 640.520 GANC
Hydraulická, CNC-řízená automatická pásová pila dvousloupové konstrukce pro úhlové řezy v rozsahu 0° - 60°. Stroj je vhodný pro 
řezání profilů, trubek a konzol všech kvalit, zejm. pro ocelové konstrukce. Rameno pily je uloženo na lineárních vedeních předepjatých 
bez tolerance. Délka posuvu je měřena lineárním měřícím systémem s vysokým rozlišením (přesné délky řezaných kousků). Průběžná 
válečková dráha zajišťuje jednoduché zavedení a bezpečné uložení i u krátkých kusů. V automatickém cyklu jsou možné řezy do 45°, 
v poloautomatickém až 60°. Standardní vybavení stroje zahrnuje vysoce výkonný pohon pilového pásu s plynulou regulací rychlosti, 
precizní tvrdokovové vedení pásu, automatickou regulaci řezného tlaku, digitální ukazatel úhlu řezu a rychlosti pilového pásu, poháněný 
kartáč na odstraňování pilin, otočný ovládací panel, hydraulické plnozdvihové svěráky, elektronickou kontrolu napnutí a přetržení 
pilového pásu, nastavení výšky ramene pomocí funkce Memory na ovládacím panelu, velké poháněcí a převáděcí kolo pro co nejlelší 
životnost pilového pásu, velký a výkonný hydraulický agregát a moderní řídicí jednotku s jednoduchou obsluhou a textovou diagnostikou 
stroje na osvětleném displeji.

0° 520 640 x 515 520 x 515 520 x 520

45°R 500 480 x 515 480 x 515 480 x 480

60°R 320 320 x 330 320 x 515 320 x 320

0°

CNC
45°

60°

101.433.B1 Pásová pila 3x400 V 729 900 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.075 Upínač svazků materiálu pro automaty 25 695 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.144 LaserLiner včetně montáže, bez držáku 6 688 Kč

252.057 Modul LaserLiner bez držáku a montáže 5 616 Kč

252.120 Držák Modulu LaserLiner 529 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat  - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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Compact 460 A
Pásová pila na kov Compact 460 A je výkonný hydraulický automat dvousloupové konstrukce určený pro sériové a vysoce produktivní 
dělení materiálu pod úhlem 90°. Upínat a řezat lze také materiál ve svazku s pomocí hydraulického svazkovače (zvláštní příslušenství). 
Rameno a podstavec pily jsou vyplněny polymerním betonem, což významně zvyšuje tuhost jeho konstrukce a přispívá ke klidnému 
chodu ramene pásu bez nežádoucích vibrací. Stroj je standardně vybaven automatickou regulací přítlaku pásu do řezu zajišťující vedle 
41 mm pásu přesný a rovný řez. Posuv ramene do řezu je zajištěn valivě lineárním vedením. Stroj umožňuje odřezky materiálu o krátké 
zbytkové délce. Pila může být také vybavena zařízením pro rozpoznávání začátku a konce podávaného materiálu, systémem laserové 
závory. Obvodová rychlost pilového pásu je regulována z ovládacího panelu frekvenčním měničem v rozmezí 18 - 115 m.min-1.

0° 460 460 x 460 460 x 460 460 x 460 0°

CNC

101.460.B1 Pásová pila 3x400 V 790 000 Kč

252.129 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.064 Upínač svazků materiálu pro automaty 36 633 Kč

252.122 Kontrola výchylky pásu 26 494 Kč

252.123 Automatický jednoduchý řez 16 612 Kč

252.124 Verze stroje s tvrdokovovým pásem 69 853 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč

COMPACT 360/460 AUTOMATY

Compact 360 A
Pásová pila na kov Compact 360 A je výkonný hydraulický automat dvousloupové konstrukce určený pro sériové a vysoce produktivní 
dělení materiálu pod úhlem 90°. Upínat a řezat lze také materiál ve svazku s pomocí hydraulického svazkovače (zvláštní příslušenství). 
Rameno a podstavec pily jsou vyplněny polymerním betonem, což významně zvyšuje tuhost jeho konstrukce a přispívá ke klidnému 
chodu ramene pásu bez nežádoucích vibrací. Stroj je standardně vybaven automatickou regulací přítlaku pásu do řezu zajišťující vedle 
41 mm pásu přesný a rovný řez. Posuv ramene do řezu je zajištěn valivě lineárním vedením. Stroj umožňuje odřezky materiálu o krátké 
zbytkové délce. Pila může být také vybavena zařízením pro rozpoznávání začátku a konce podávaného materiálu, systémem laserové 
závory. Obvodová rychlost pilového pásu je regulována z ovládacího panelu frekvenčním měničem v rozmezí 18 - 115 m.min-1.

0° 360 360 x 360 360 x 360 360 x 360 0°

CNC

101.470.B1 Pásová pila 3x400 V 726 000 Kč

252.128 Vynašeč třísek 34 927 Kč

271.072 Upínač svazků materiálu pro automaty 36 633 Kč

252.122 Kontrola výchylky pásu 26 494 Kč

252.123 Automatický jednoduchý řez 16 612 Kč

252.124 Verze s tvrdokovovým pásem 69 853 Kč

252.020 Regulace upínacího tlaku svěráku pro automaty 10 449 Kč

252.015 Micronizer 24 V 16 167 Kč

252.084 Třetí přívod chladící kapaliny 1 146 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.070 Pistole na očištění stroje od třísek 965 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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EXTEND 520/620/720/820/1120

Extend 700.520

Pásové pily na kov řady Extend jsou výkonné plně hydraulické poloautomaty dvousloupové konstrukce určené k dělení silnostěnných 
trub a profilovaných i plných materiálů pod úhlem 90° až do průměru 1020 mm. Rameno stroje je vyplněno polymerním betonem, což 
významně zvyšuje tuhost jeho konstrukce a přispívá ke klidnému chodu ramene pásu bez nežádoucích vibrací. Ve spojení s podávacím 
systémem umožňují všechny stroje rozšíření na plně automatické pásové pily. Stroje jsou ve standardním provedení vybaveny 
následujícím příslušenstvím: plynule nastavitelným výkonným pohonem pilového pásu, precizním tvrdokovovým vedením pilového 
pásu, automatickou regulací přítlaku pilového pásu do řezu, digitálním zobrazením okamžité rychlosti pilového pásu, polohovatelným 
ovládacím panelem, plnozdvihovým hydraulickým upínacím svěrákem, elektronickým napínáním a kontrolou přetržení pilového pásu, 
velkými napínacími a hnacími koly zaručujícími dlouhou životnost pilového pásu, optimálně dimenzovaným výkonným hydraulickým 
agregátem a nakonec moderním elektronickým řízením s jednoduchou obsluhou, diagnózou poruch a přehledným podsvíceným 
displejem. Stroje je možno na přání vybavit třískovými vynašeči.

0° 520 520 x 700 520 x 700 520 x 520 0°

101.250.B1 Pásová pila 3x400 V 480 000 Kč

Extend 800.620

0° 620 620 x 800 620 x 800 620 x 620 0°

101.230.B1 Pásová pila 3x400 V 520 000 Kč

Extend 900.720

0° 720 720 x 900 720 x 900 720 x 720 0°

101.235.B1 Pásová pila 3x400 V 810 000 Kč

Extend 1000.820

0° 820 820 x 1000 820 x 1000 820 x 820 0°

101.240.B1 Pásová pila 3x400 V 995 000 Kč

Extend 1120.1120

0° 1120 1120 x 1120 1120 x 1120 1120 x 1120 0°

101.245.B1 Pásová pila 3x400 V 1 520 000 Kč
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KOTOUČOVÉ PILY

AL 400, AL 400 semi-automatic
Kotoučová pila na hliník AL 400 je stroj určený na dělení zvláště profilových a v menší míře také plných materiálů z hliníkových slitin, 
mědi a tvrdých plastů s chlazením  umístěném v podstavcí stroje. Posuv kotouče do řezu je automatický. Úhlové řezy jsou u tohoto typu 
oboustranné v rozsahu 60° - 0° - 90°. Natáčení ramene je manuální. Nastavování úhlových řezů se provádí velmi jednoduše přímo z místa 
obsluhy pily.  Pilový kotouč je umístěn na otočné konzole s možností aretace, která je stavitelná po 15° a je opatřena čitelnou úhlovou 
stupnicí. Materiál je opřen o opěrné stavitelné desky opěrného mostu. Pila je standardně vybavena dvěma vertikálními upínacími válci, 
z nichž jeden je vybaven z důvodu  bezpečnosti zpětným ventilem pro případ poklesu tlaku vzduchu. 

104.000.B1 Kotoučová pila AL 400 109 900 Kč

104.005.B1 Kotoučová pila s režimem poloautomatického cyklu AL 400 semi-automatic 114 842 Kč

232.001 Zařízení pro horizontální upínání 3 877 Kč

262.006 Komunikační příplatek pro M-VL 7 582 Kč

AL 500, AL 500 semi-automatic
Kotoučová pila na hliník AL 500 je stroj určený na dělení zvláště profilových a v menší míře také plných materiálů z hliníkových slitin, 
mědi a tvrdých plastů s chlazením  umístěném v podstavcí stroje. Posuv kotouče do řezu je automatický. Úhlové řezy jsou u tohoto typu 
oboustranné v rozsahu 60° - 0° - 90°. Natáčení ramene je manuální. Nastavování úhlových řezů se provádí velmi jednoduše přímo z místa 
obsluhy pily.  Pilový kotouč je umístěn na otočné konzole s možností aretace, která je stavitelná po 15° a je opatřena čitelnou úhlovou 
stupnicí. Materiál je opřen o opěrné stavitelné desky opěrného mostu. Pila je standardně vybavena dvěma vertikálními upínacími válci, 
z nichž jeden je vybaven z důvodu  bezpečnosti zpětným ventilem pro případ poklesu tlaku vzduchu. 

60°L 96 100 x 55 45 x 125 85 x 85

0°(čelisti vpředu) 120 220 x 25 90 x 120 110 x 110

0°(čelisti vzadu) 90 285 x 70 285 x 70 70 x 70

45°R 120 150 x 40 65 x 125 100 x 100

60°R 96 100 x 55 45 x 125 85 x 85

0°
45°45°

60° 60°
90°

AL 400
semi-

automatic

AL 400

60° L 120 120 x 70 55 x 170 115 x 115

0°(čelisti vpředu) 170 265 x 25 90 x 175 150 x 150

0°(čelisti vzadu) 135 395 x 70 375 x 95 95 x 95

45°R 150 180 x 50 80 x 170 130 x 130

60°R 120 120 x 70 55 x 170 105 x 105

0°
45°45°

60° 60°
90°

AL 500
semi-

automatic

AL 500

SV 330 DGH

SV 330 DGH
Vertikální hydraulický poloautomat s dvojitými oboustrannými úhlovými řezy do 60°. Ideální stroj pro vývojové dílny, prototypy a výrobu 
vzorků. Díky velkému podávacímu stolu s drážkami tvaru T lze upnout a uříznout i nepravidelně tvarované díly. Pomocí fixace ramene 
pily se dají provádět i rukou vedené řezy. Pro stroj je k dispozici široká nabídka přídavného vybavení jako válečkové dopravníky a dorazy, 
systém minimálního mazání, LaserLiner, zařízení na upínání svazku materiálu.

0° 330 320 x 330 320 x 330 320 x 320

45°R 265 320 x 265 320 x 265 265 x 265

45°L 265 320 x 265 320 x 265 265 x 265

60°R 150 320 x 150 320 x 150 150 x 150

60°L 180 320 x 180 320 x 180 180 x 180

0°
45°

60°

45°

60°

101.571.B1 Pásová pila 3x400 V 129 000 Kč

252.016 Micronizer 230 V 16 167 Kč

269.005 Halogenové osvětlení pracovního prostoru 2 896 Kč

252.030 Tenzomat - Přístroj na měření napnutí pilového pásu 2 975 Kč
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104.004.B1 Kotoučová pila AL 600 154 900 Kč

104.007.B1 Kotoučová pila s režimem poloautomatického cyklu AL 600 semi-automatic 159 842 Kč

232.003 Upínač svazků materiálu 4 090 Kč

262.006 Komunikační příplatek pro M-VL 7 582 Kč

60°L 145 155 x 50 40 x 225 125 x 125

0°(čelisti vpředu) 205 310 x 50 110 x 210 175 x 175

0°(čelisti vzadu) 170 500 x 50 125 x 455 125 x 125

45°R 180 215 x 50 50 x 225 155 x 155

60°R 145 155 x 50 40 x 225 125 x 125

0°
45°45°

60° 60°
90°

AL 600
semi-

automatic

AL 600

AL 500 ANC
Automatická kotoučová pila na hliník AL 500 ANC je stroj určený na dělení profilových a plných materiálů z hliníkových slitin, mědi 
a tvrdých plastů pod úhlem 90°. Chlazení je umístěné v podstavcí stroje.  Pilový kotouč je umístěn na  vyklápěcí  konzole. Posuv materiálu 
do řezu je automatický.   Pila je standardně vybavena hlavním a podávacím svěrákem, jehož polohování je umožněno kuličkovým 
šroubem. Délka jednotlivého podání je 500 mm, při vícenásobném podání je možná celková délka až 9999 mm. Zvolit nastavení délky 
podání lze z ovládacího panelu. Otáčky pilového kotouče je možno plynule měnit pomocí frekvenčního měniče. 

104.003.B1 Kotoučová pila 259 900 Kč

0° 170 325 x 110 130 x 300 130 x 130 0°

Kotoučová pila na hliník AL 600 je stroj určený na dělení zvláště profilových a v menší míře také plných materiálů z hliníkových slitin, 
mědi a tvrdých plastů s chlazením  umístěném v podstavcí stroje. Posuv kotouče do řezu je automatický. Úhlové řezy jsou u tohoto typu 
oboustranné v rozsahu 60° - 0° - 90°. Natáčení ramene je manuální. Nastavování úhlových řezů se provádí velmi jednoduše přímo z místa 
obsluhy pily.  Pilový kotouč je umístěn na otočné konzole s možností aretace, která je stavitelná po 15° a je opatřena čitelnou úhlovou 
stupnicí. Materiál je opřen o opěrné stavitelné desky opěrného mostu. Pila je standardně vybavena dvěma vertikálními upínacími válci, 
z nichž jeden je vybaven z důvodu  bezpečnosti zpětným ventilem pro případ poklesu tlaku vzduchu. 

AL 600, AL 600 semi-automatic

104.002.B1 Kotoučová pila AL 500 119 900 Kč

104.006.B1 Kotoučová pila s režimem poloautomatického cyklu AL 500 semi-automatic 124 842 Kč

232.003 Upínač svazků materiálu 4 090 Kč

262.006 Komunikační příplatek pro M-VL 7 582 Kč
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Rozměry kartáče 250 x 190 mm

Jmenovité otáčky 300 ~ 3000 min -1

Napájecí napětí 3 x 400 V / 3 x 230 V 

105.022.B1 Odjehlovací stroj 139 900 Kč

Orbital 250 NS
Profesionální odjehlovací stroj sloužící k odstranění otřepů. Při odjehlování vykonává drátěný kotouč dvojí rotační pohyb a odstraňuje 
otřepy současně z vnější i vnitřní hrany zpracovávaného předmětu. Otvor ke vsunutí materiálu je na čelní desce a materiál se opírá o dolní 
prizma. Stroj je vybaven frekvenčním měničem, který umožňuje plynulou regulaci otáček pro dosažení optimálního výsledku čištění 
v závislosti na druhu materiálu a typu kotouče. Prach, který vzniká při odjehlování, padá do zásuvky ve spodní části podstavce.

ODJEHLOVACÍ STROJE

Basic 200
Odjehlovací stroj ve stolní verzi, který slouží k odstranění otřepů. Pro očištění materiálu je využito speciálního kotouče, který je 
upevněn k ose hřídele v uzavřeném prostoru. Materiál je ke kotouči přisouván bočním otvorem a opírá se o stůl. Postupným otáčením 
zpracovávaného předmětu docílíme rovnoměrného odstranění otřepů. 

Rozměry kartáče 200 x 40 mm

Jmenovité otáčky 2800 min -1

Napájecí napětí 3 x 400 V / 3 x 230 V / 1 x 230 V

105.000.B1 Odjehlovací stroj 8 390 Kč

Single 250 II.
Odjehlovací stroj ve sloupovém provedení, který slouží k odstranění otřepů. Pro očištění materiálu je využito speciálního kotouče, který 
je upevněn k ose hřídele v uzavřeném prostoru. Materiál je ke kotouči přisouván bočním otvorem a opírá se o stůl. Postupným otáčením 
zpracovávaného předmětu docílíme rovnoměrného odstranění otřepů. Přepínačem je možno zvolit jednu ze dvou rychlostí kartáče. 
Prach, který vzniká při odjehlování, padá do zásuvky ve střední části podstavce.

Rozměry kartáče 250 x 55 mm

Jmenovité otáčky 2800 / 1400 min -1

Napájecí napětí 3 x 400 V / 3 x 230 V 

105.011.B1 Odjehlovací stroj 21 490 Kč

Rozměry kartáče 250 x 55 mm

Jmenovité otáčky 300 ~ 2800  min -1

Napájecí napětí 3 x 400 V / 3 x 230 V 

105.012.B1 Odjehlovací stroj 24 990 Kč

Single 250 S
Odjehlovací stroj ve sloupovém provedení, který slouží k odstranění otřepů. Pro očištění materiálu je využito speciálního kotouče, který 
je upevněn k ose hřídele v uzavřeném prostoru. Materiál je ke kotouči přisouván bočním otvorem a opírá se o stůl. Postupným otáčením 
zpracovávaného předmětu docílíme rovnoměrného odstranění otřepů. Stroj je vybaven frekvenčním měničem, který umožňuje 
plynulou regulaci otáček pro dosažení optimálního výsledku čištění v závislosti na druhu materiálu a typu kotouče. Prach, který vzniká při 
odjehlování, padá do zásuvky ve střední části podstavce.

Rozměry kartáče 250 x 190 mm

Jmenovité otáčky 3000 / 1420 min -1

Napájecí napětí 3 x 400 V / 3 x 230 V 

105.023.B1 Odjehlovací stroj 129 900 Kč

Orbital 250 NII.
Profesionální odjehlovací stroj sloužící k odstranění otřepů. Při odjehlování vykonává drátěný kotouč dvojí rotační pohyb a odstraňuje 
otřepy současně z vnější i vnitřní hrany zpracovávaného předmětu. Otvor ke vsunutí materiálu je na čelní desce a materiál se opírá o dolní 
prizma. Prach, který vzniká při odjehlování, padá do zásuvky ve spodní části podstavce.
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MANIPULAČNÍ SYSTÉM M 230/330/430

Modulární systém válečkových dopravníků, dorazů a podavačů pro lehké a středně těžké použití.

Provedení tvarovaný plech

Válečky ocelové / plastové ø 60 mm

Počet válečků 7 (modul 2m) / 11 (modul 3m)

Ložiska kluzná

Maximální zatížení 215kg/m (ocelové válečky)
15kg/m  (plastové válečky)

Celková šířka šířka válečku + 50 mm

Cenově výhodný modulární systém válečkových dopravníků s ocelovými nebo plastovými válečky, s šířkami válečků 230 mm, 330 mm, 
430 mm a s délkou modulů 2 a 3 m. Dá se umístit na různý počet opěrných noh s nastavitelnou výškou v rozsahu od 610 do 1020 mm. 
Pro pásové pily BOMAR jsou k dispozici potřebné propojovací a připojovací díly a rozsáhlé příslušenství, např. vertikální válečky, dorazové 
systémy atd.

Válečkový dopravník M

Obj. č. Šířka válečku Délka modulu Válečky Typ Cena

253.012

230 mm

2000 mm
ocelové M 230 - 2 5 594 Kč

253.047 plastové M 230 - 2 PR 5 594 Kč

253.013
3000 mm

ocelové M 230 - 3 6 211 Kč

253.048 plastové M 230 - 3 PR 6 211 Kč

253.014

330 mm

2000 mm
ocelové M 330 - 2 6 079 Kč

253.049 plastové M 330 - 2 PR 6 079 Kč

253.015
3000 mm

ocelové M 330 - 3 6 960 Kč

253.050 plastové M 330 - 3 PR 6 960 Kč

253.016

430 mm

2000 mm
ocelové M 430 - 2 7 092 Kč

253.051 plastové M 430 - 2 PR 7 092 Kč

253.017
3000 mm

ocelové M 430 - 3 8 061 Kč

253.052 plastové M 430 - 3 PR 8 061 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocný stůl slouží jako přípravný prostor pro materiál. Konzoly mají stavitelnou výšku 610-1020 mm. 
Vertikální válečky zabraňují pádu materiálu z dopravníku a udržují materiál rovnoběžně s čelistmi svěráku. 
Posuvné vertikální válečky v kombinaci s pevnými vertikálními válečky jsou ideální pro řezání svazků materiálu.
Bezpečnostní zarážky zabraňují pádu materiálu. 
Propojovací díly jsou válečkové segmenty vkládané mezi dopravník a pilu. Propojovací díly jsou opatřeny válečky, aby bylo možno 
přivést materiál na ložnou plochu svěráku. 
Připojovací díly zajišťují spojení mezi propojovacími díly a strojem.
Zakončovací díly se montují na volný konec dopravníku a zabraňují deformaci plechové konstrukce.

Podstavné nohy
Mají stavitelnou výšku 610 - 1020 mm a jsou k dispozici v šířkách 230, 330 a 430 mm.

Doraz M-A
Délkový doraz MA je cenově výhodné řešení pro řadu aplikací a dá se i dodatečně namontovat na každý válečkový dopravník. Nastavuje 
se ručně na požadovanou délku řezu a dá se vyklopit nahoru. Délkový doraz MA je k dispozici od 2 do 6 m. 

Obj. č. Popis Typ Cena

254.002 Komplet 2m MA - 2 6 079 Kč

254.003 Komplet 3m MA - 3 7 047 Kč

Obj. č. Trať Typ nohy Cena

253.102 M 230/330/430 ZA - M230/330/430 1 190 Kč
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Doraz M-DA
Digitální délkový doraz MDA je cenově výhodná a pohodlná možnost nastavení přířezových délek z jednoho místa pomocí ručního kola. 
Nastavená délka se ukazuje na displeji. MDA má volný zdvih. Pákou se dorazový vozík stáhne o asi 10 mm zpět, aby se zabránilo vzpříčení 
materiálu při řezání. Je-li dorazový vozík volný, bliká ukazatel displeje, aby se předešlo chybě. MDA je jednoduchý, ale velmi účinný 
a přesný délkový dorazový systém. 

Obj. č. Popis Typ Cena

254.084 Komplet 3m MDA - 3 52 279 Kč

254.085 Komplet 6m MDA - 6 67 121 Kč

Doraz M-NCA
MNCA je velmi výhodný a pohodlný systém měření délky. Speciálně vyvinuté řízení umožňuje uložit až 10 různých délek a vyvolat 
je stisknutím tlačítka. Zobrazení probíhá na dvou velkých, dobře čitelných displejích na ovládacím pultu. Řídicí jednotka může být 
propojena s pilou a vozíku tak může při započetí řezu automaticky odskočit. Jednoduché ovládání, vysoká polohovací rychlost a přesnost 
zaručují maximální úsporu času a nákladů. MNCA se dá namontovat dodatečně i na válečkové dopravníky jiných výrobců.

Obj. č. Popis Typ Cena

254.057 Komplet 3m levý MNCA - 3/L 63 641 Kč

254.033 Komplet 3m pravý MNCA - 3/R 63 641 Kč

254.037 Komplet 6m MNCA - 6 78 571 Kč

Automatický podavač M - VL

Nejvyšší hmotnost materiálu 100 kg

Maximální rozevření čelistí 200 mm

Napájecí napětí ~ 1 x 230 V, 50 Hz

Hmotnost vozíku 42 kg

Hmotnost vodících lišt 10 kg/m

MANIPULAČNÍ SYSTÉM D 340/440/540

Modulární systém válečkových dopravníků, dorazů a podavačů pro středně těžké použití.

Válečky ocel, ø70 mm, kuličková ložiska

Počet válečků 7 (modul 2m) / 11 (modul 3m)

Max. zatížení 600 kg/m

Celková šířka šířka válečku + 90 mm

Cenově výhodný modulární systém válečkových dopravníků s ocelovými nebo plastovými válečky, s šířkami válečků 340 mm, 440 mm, 
540 mm a s délkou modulů 2 a 3 m. Dá se umístit na různý počet opěrných noh s nastavitelnou výškou v rozsahu od 700 do 800 mm, příp. 
900 až 1000 mm. Pro pásové pily BOMAR jsou k dispozici potřebné propojovací a připojovací díly a rozsáhlé příslušenství, např. vertikální 
válečky, dorazové systémy atd.

Válečkový dopravník D

Obj. č. Šířka válečku Délka modulu Typ Cena

253.082
340 mm

2 m D 340 - 2 9 250 Kč

253.083 3 m D 340 - 3 13 125 Kč

253.084
440 mm

2 m D 440 - 2 10 527 Kč

253.085 3 m D 440 - 3 15 063 Kč

253.086
540 mm

2 m D 540 - 2 11 761 Kč

253.087 3 m D 540 - 3 17 397 Kč

Obj. č. Popis Typ Cena

254.108 Kompletní podavač pro trať délky 3m M - VL/3 122 436 Kč

254.110 Kompletní podavač pro trať délky 6m M - VL/6 142 960 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocný stůl slouží jako přípravný prostor pro materiál. Konzoly mají stavitelnou výšku 700-800 / 900 - 1000 mm. 
Vertikální válečky zabraňují pádu materiálu z dopravníku a udržují materiál rovnoběžně s čelistmi svěráku. 
Posuvné vertikální válečky v kombinaci s pevnými vertikálními válečky jsou ideální pro řezání svazků materiálu. 
Bezpečnostní zarážky zabraňují pádu materiálu. 
Propojovací díly jsou válečkové segmenty vkládané mezi dopravník a pilu. Propojovací díly jsou opatřeny válečky, aby bylo možno 
přivést materiál na ložnou plochu svěráku. 
Připojovací díly zajišťují spojení mezi propojovacími díly a strojem. 

Automatický podavač D - VL

Nejvyšší hmotnost materiálu 1000 kg

Maximální rozevření čelistí 320 mm

Napájecí napětí ~ 1 x 230 V, 50 Hz

Hmotnost vozíku 66 kg

Hmotnost vodících lišt 20 kg/m

Obj. č. Popis Typ Cena

254.113 Kompletní podavač pro trať délky 3m D - VL/3 148 200 Kč

254.114 Kompletní podavač pro trať délky 6m D - VL/6 181 232 Kč

Obj. č. Trať Požadovaná výška tratě Typ nohy Cena

253.076
D 340

700 - 800 mm ZA - D340/578 1 674 Kč

253.077 900 - 1000 mm ZA - D340/778 1 763 Kč

253.078
D 440

700 - 800 mm ZA - D440/578 1 719 Kč

253.079 900 - 1000 mm ZA - D440/778 1 807 Kč

253.080
D 540

700 - 800 mm ZA - D540/578 1 763 Kč

253.081 900 - 1000 mm ZA - D540/778 1 851 Kč

Podstavné nohy
Mají stavitelnou výšku 700 - 800, 900 - 1000 mm a jsou k dispozici v šířkách 340, 440 a 540 mm.

MANIPULAČNÍ SYSTÉM H 450/550/650/750/850/1050

Modulární systém válečkových dopravníků, dorazů a podavačů. Možnost rozšíření na plně automatické řezací centrum.

Rozšiřitelný, modulární systém válečkových dopravníků s šířkami válečků 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 1050 mm 
a s délkou modulů 2 a 3 m. Díky modulárnímu způsobu konstrukce celého systému H se dá z různých modulů sestavit vhodná linka téměř 
pro každý požadavek. Každá složka linky se dá použít jako díl stavebnice, díky čemuž odpadá zakázková výroba potřebných dílů. Lze 
sestavit manipulační systémy od jednoduchého podávacího a odebíracího zařízení až k automatickému dorazu s NC řízením, jednotkám 
příčných dopravníků a pohonům válečkových dopravníků pro maximální úsporu času a maximální ergonomii na pracovišti.

Válečkový dopravník H

poháněné & 
nepoháněné

Válečky ocelové, ø80 mm

Ložiska kuličková ložiska

Max. zatížení 1200 kg/m

Celková šířka šířka válečků + 90 mm

poháněné Princip pohonu řetězová kola, řetězy

Nejvyšší rychlost 12 m.min-1

Obj. č. Šířka válečku Délka modulu Počet válečků Poháněný / 
nepoháněný

Typové 
označení

Cena

253.018

450 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 450 - 2 13 171 Kč

253.020 poháněný HP 450 - 2 19 248 Kč

253.028

3000 mm

7
nepoháněný H 450 - 3W 14 140 Kč

253.029 poháněný HP 450 - 3W 20 878 Kč

253.019
10

nepoháněný H 450 - 3K 18 895 Kč

253.021 poháněný HP 450 - 3K 27 881 Kč
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253.001

550 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 550 - 2 13 963 Kč

253.006 poháněný HP 550 - 2 20 041 Kč

253.030

3000 mm

7
nepoháněný H 550 - 3W 14 975 Kč

253.031 poháněný HP 550 - 3W 21 714 Kč

253.002
10

nepoháněný H 550 - 3K 20 084 Kč

253.007 poháněný HP 550 - 3K 29 024 Kč

253.003

650 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 650 - 2 14 844 Kč

253.008 poháněný HP 650 - 2 20 878 Kč

253.032

3000 mm

7
nepoháněný H 650 - 3W 15 902 Kč

253.033 poháněný HP 650 - 3W 22 594 Kč

253.004
10

nepoháněný H 650 - 3K 21 318 Kč

253.009 poháněný HP 650 - 3K 30 258 Kč

253.055

750 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 750 - 2 15 681 Kč

253.064 poháněný HP 750 - 2 21 758 Kč

253.056

3000 mm

7
nepoháněný H 750 - 3W 16 781 Kč

253.066 poháněný HP 750 - 3W 23 034 Kč

253.054
10

nepoháněný H 750 - 3K 22 551 Kč

253.065 poháněný HP 750 - 3K 31 403 Kč

253.057

850 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 850 - 2 16 605 Kč

253.060 poháněný HP 850 - 2 22 640 Kč

253.058

3000 mm

7
nepoháněný H 850 - 3W 17 707 Kč

253.062 poháněný HP 850 - 3W 24 401 Kč

253.059
10

nepoháněný H 850 - 3K 23 828 Kč

253.061 poháněný HP 850 - 3K 32 724 Kč

253.093

1050 mm

2000 mm 7
nepoháněný H 1050 - 2 19 026 Kč

253.096 poháněný HP 1050 - 2 25 943 Kč

253.094

3000 mm

7
nepoháněný H 1050 - 3W 20 305 Kč

253.097 poháněný HP 1050 - 3W 27 924 Kč

253.095
10

nepoháněný H 1050 - 3K 25 721 Kč

253.098 poháněný HP 1050 3K 37 480 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocný stůl slouží jako přípravný prostor pro materiál. Konzoly mají stavitelnou výšku 700-800 mm. 
Vertikální válečky zabraňují pádu materiálu z dopravníku a udržují materiál rovnoběžně s čelistmi svěráku. 
Posuvné vertikální válečky v kombinaci s pevnými vertikálními válečky jsou ideální pro řezání svazků materiálu. 
Krycí plechy se umísťují mezi válečky a výrazně zvyšují bezpečnost práce.
Propojovací díly jsou válečkové segmenty vkládané mezi dopravník a pilu. Propojovací díly jsou opatřeny válečky, aby bylo možno 
přivést materiál na ložnou plochu svěráku. 
Připojovací díly zajišťují spojení mezi propojovacími díly a strojem.

Obj. č. Dopravník Typ nohy Cena

253.034 H 450 / HP 450 ZA - H450 1 807 Kč

253.035 H 550 / HP 550 ZA - H550 1 807 Kč

253.036 H 650 / HP 650 ZA - H650 1 851 Kč

253.053 H 750 / HP 750 ZA - H750 1 939 Kč

253.063 H 850 / HP 850 ZA - H850 1 939 Kč

253.099 H 1050 / HP 1050 ZA - H1050 2 027 Kč

Podstavné nohy
Mají stavitelnou výšku 700 - 800 mm a jsou k dispozici v šířkách 450, 550, 650, 750, 850 a 1050 mm.
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Doraz H-DA
Digitální délkový doraz HDA se dá z jednoho místa nastavit pomocí ručního kola. Dobře čitelný velký displej ukazuje polohu dorazu. 
Dorazový vozík se dá vyklopit nahoru stisknutím tlačítka. Volný zdvih se dá provést z ovládacího pultu nebo automaticky po napojení 
na pilu. Je-li dorazový vozík volný, svítí dioda, aby se předešlo chybám. Vozík ramene dorazu je uložený na válečcích. Upevnění probíhá 
pneumaticky a aktivuje se z ovládacího pultu. Vysokou přesnost zaručuje lineární měřicí systém s rozlišením ± 0,1 mm. HDA může být 
vybaven dobržďovací lištou v kombinaci s poháněným dopravníkem, aby se předešlo poškození způsobenému příliš silným nárazem 
materiálu.

Obj. č. Šířka trati Popis Typ Cena

254.063 450 mm

Komplet 3m HDA - 3 72 670 Kč

254.042 550 mm

254.048 650 mm

254.100 750 mm

254.094 850 mm

Doraz H-NCA
HNCA je výhodný a pohodlný systém měření délky. Speciálně vyvinuté řízení umožňuje uložit až 10 různých délek a vyvolat je stisknutím 
tlačítka. Zobrazení probíhá na dvou velkých, dobře čitelných displejích na ovládacím pultu. Řídicí jednotka může být propojena s pilou 
a vozíku tak může při započetí řezu automaticky odskočit. Vysokou přesnost zaručuje lineární měřicí systém s rozlišením ± 0,1 mm. HNCA 
může být vybaven dobržďovací lištou v kombinaci s poháněným dopravníkem, aby se předešlo poškození způsobenému příliš silným 
nárazem materiálu. Jednoduché ovládání, vysoká polohovací rychlost a přesnost zaručují maximální možné úspory času a nákladů. 

Obj. č. Popis Typ Cena

254.040 Komplet 3m HNCA - 3 128 779 Kč

Automatický podavač H - VL

Nejvyšší hmotnost materiálu 2500 kg

Maximální rozevření čelistí 450/550/650 mm

Napájecí napětí ~ 1 x 230 V, 50 Hz

Obj. č. Popis Typ Cena

283.021 Komplet 3m HVL - 3 218 446 Kč

Obj. č. Popis Typ Cena

254.071 Komplet 2m HA - 2 16 693 Kč

254.070 Komplet 3m HA - 3 19 600 Kč

Doraz H-A
Délkový doraz HA je cenově výhodné řešení pro různá použití a dá se i dodatečně namontovat na každý válečkový dopravník. Nastavuje 
se ručně na požadovanou délku přířezu a dá se odklopit nahoru. Délkový doraz HA je k dispozici v délce od 2 do 6 m.

MANIPULAČNÍ SYSTÉM S 750/850/1050/1250

Modulární systém válečkových dopravníků, dorazů a podavačů. Možnost rozšíření na plně automatické řezací centrum.

Rozšiřitelný, modulární systém válečkových dopravníků s šířkami válečků 750 mm, 850 mm, 1050 mm a 1250 mm a s délkou modulů 1, 2 
a 3 m. Díky modulárnímu způsobu konstrukce celého systému S se dá z různých modulů sestavit vhodná linka téměř pro každý požadavek. 
Každá složka linky se dá použít jako díl stavebnice, díky čemuž odpadá zakázková výroba potřebných dílů. Spojení jednotlivých modulů 
je realizováno pomocí podstavných noh, které se objednávají zvláš‘t. Moduly jsou nabízeny s různým počtem válečků - se 2, 3, 4, 7 nebo 
10 válečky.

Válečkový dopravník S

poháněné & 
nepoháněné

Válečky ocelové, ø112 mm

Ložiska kuličková ložiska

Max. zatížení 2500 kg/m

Celková šířka šířka válečků + 110 mm

poháněné Princip pohonu řetězová kola, řetězy

Nejvyšší rychlost 12 m.min-1

cenik 15-9-2007.indd   33cenik 15-9-2007.indd   33 25.9.2007   13:24:1825.9.2007   13:24:18



- 34 -

Obj. č. Šířka válečku Délka modulu Počet válečků Poháněný / 
nepoháněný

Typové 
označení

Cena

253.135

750 mm

1000 mm

2
nepoháněný S 750 - 1W 11 367 Kč

253.136 poháněný SP 750 - 1W 8 583 Kč

253.137
3

nepoháněný S 750 - 1K 11 328 Kč

253.138 poháněný SP 750 - 1K 15 078 Kč

253.139

2000 mm

4
nepoháněný S 750 - 2W 17 436 Kč

253.140 poháněný SP 750 - 2W 22 926 Kč

253.103
7

nepoháněný S 750 - 2K 26 830 Kč

253.104 poháněný SP 750 - 2K 34 678 Kč

253.105

3000 mm

7
nepoháněný S 750 - 3W 31 508 Kč

253.106 poháněný SP 750 - 3W 38 699 Kč

253.107
10

nepoháněný S 750 - 3K 39 432 Kč

253.108 poháněný SP 750 - 3K 50 219 Kč

253.141

850 mm

1000 mm

2
nepoháněný S 850 - 1W 9 356 Kč

253.142 poháněný SP 850 - 1W 12 140 Kč

253.143
3

nepoháněný S 850 - 1K 12 449 Kč

253.144 poháněný SP 850 - 1K 16 199 Kč

253.145

2000 mm

4
nepoháněný S 850 - 2W 18 906 Kč

253.146 poháněný SP 850 - 2W 24 394 Kč

253.109
7

nepoháněný S 850 - 2K 28 957 Kč

253.110 poháněný SP 850 - 2K 36 804 Kč

253.111

3000 mm

7
nepoháněný S 850 - 3W 33 634 Kč

253.112 poháněný SP 850 - 3W 40 516 Kč

253.113
10

nepoháněný S 850 - 3K 42 023 Kč

253.114 poháněný SP 850 - 3K 52 848 Kč

253.115

1050 mm

1000 mm

2
nepoháněný S 1050 - 1W 10 787 Kč

253.116 poháněný SP 1050 - 1W 13 648 Kč

253.117
3

nepoháněný S 1050 - 1K 14 691 Kč

253.118 poháněný SP 1050 - 1K 18 441 Kč

253.119

2000 mm

4
nepoháněný S 1050 - 2W 21 882 Kč

253.120 poháněný SP 1050 - 2W 27 333 Kč

253.121
7

nepoháněný S 1050 - 2K 33 209 Kč

253.122 poháněný SP 1050 - 2K 41 018 Kč

253.123

3000 mm

7
nepoháněný S 1050 - 3W 37 887 Kč

253.124 poháněný SP 1050 - 3W 44 690 Kč

253.125
10

nepoháněný S 1050 - 3K 47 243 Kč

253.126 poháněný SP 1050 - 3K 58 028 Kč

253.147

1250 mm

1000 mm

2
nepoháněný S 1250 - 1W 11 907 Kč

253.148 poháněný SP 1250 - 1W 15 193 Kč

253.149
3

nepoháněný S 1250 - 1K 15 813 Kč

253.150 poháněný SP 1250 - 1K 20 683 Kč

253.151

2000 mm

4
nepoháněný S 1250 - 2W 24 820 Kč

253.152 poháněný SP 1250 - 2W 30 309 Kč

253.127
7

nepoháněný S 1250 - 2K 37 423 Kč

253.128 poháněný SP 1250 - 2K 45 271 Kč

253.129

3000 mm

7
nepoháněný S 1250 - 3W 42 101 Kč

253.130 poháněný SP 1250 - 3W 48 905 Kč

253.131
10

nepoháněný S 1250 - 3K 52 423 Kč

253.132 poháněný SP 1250 - 3K 63 246 Kč
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Obj. č. Dopravník Typ nohy Cena

253.133 S 750 / SP 750 ZA - S750 3 133 Kč

253.134 S 850 / SP 850 ZA - S850 3 171 Kč

253.136 S 1050 / SP 1050 ZA - S1050 3 248 Kč

253.137 S 1250 / SP 1250 ZA - S1250 3 326 Kč

Podstavné nohy
Mají stavitelnou výšku 700 - 800 mm a jsou k dispozici v šířkách 750, 850, 1050 a 1250 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vertikální válečky zabraňují pádu materiálu z dopravníku a udržují materiál rovnoběžně s čelistmi svěráku. 
Posuvné vertikální válečky v kombinaci s pevnými vertikálními válečky jsou ideální pro řezání svazků materiálu.
Krátké vertikální válečky vhodné k dorazům materiálu a k jednostranným příčným podavačům.
Zadní dorazové lišty pro poháněné i nepoháněné tratě. Nahrazují vertikální válečky a kryjí ložiskové domečky.
Průchod pro poháněné tratě s obchvatem řetězu vybavený bezpečnostním spínačem. 

Obj. č. Popis Typ Cena

254.191 Komplet 3m HNCAS - 3R 267 465 Kč

254.190 Komplet 3m HNCAS - 3L 267 465 Kč

Doraz H-NCAS
NC-řízený doraz materiálu, programovatelný až na 99 různých délek, hydraulická brzda a elektronicky řízený odskok čelisti. H-NCAS je 
k dispozici také v opačném provedení. 
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