PILY NA SKLO S KRUHOVOU STRUNOU
GEMINI
31 349 00

GEMINI kruhová pila na sklo typ
REVOLUTION
220 V, 1/3 PS
s diamantovou strunou o průměru
25 cm
pro řezání skla, mramoru, žuly,
a dalších hornin a nerostů,
obkládaček a porcelánu

31 349 01
31 349 02
31 349 03
31 349 10

náhradní dia struna průměr 25 mm
náhradní řemen náhonu
náhradní kolečko modré
podstavec - stůl pod pilu

Profesionální pila na ploché sklo s mnohostranným
využitím. Je osazena mohutným a robustním
motorem.
UPOZORNĚNÍ
Maximální síla řezaného materiálu je 12 cm. Při
řezání skla je důležitá i jeho minimální tloušťka,
která by neměla být menší než 3 mm.

Detailní foto REVOLUTION

31 365 00

31 365 50

31 365 09

náhradní dia struna, zrnitost 80,
( určeno pro sklo ) - výroba USA
náhradní dia struna (Herrmann)

31 365 02

náhradní pryžový řemen pohonu

31 365 04

vodící kolečko pro dia pás, žluté

31 365 06

vodící kolečko pro dia pás, červené

31 365 10

náhradní ložisko

31 365 11

vodící pásky

31 365 12

redukční kolečko

31 365 20

doplňková sada ( osvětlení, ochrana
očí, vodící lišty )

31 365 01

Detailní foto TAURUS 2

GEMINI pila na sklo TAURUS 2
110 V s transformátorem 220 V
( nutno objednat - viz níže ),
1/8 PS s diamantovou strunou o
zrnitosti 80, nejvhodnější z řady pil
na ploché sklo
transformátor 110/220 V, 250 VA

UPOZORNĚNÍ
Maximální síla řezaného materiálu ( skla ) je 3 mm.
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PROXXON
31 310 00

PROXXON MBS220/E
( vyobrazení bez řezacího stolku a
chladícího systému, osazeno
pásem pro řezání dřeva )

31 320 01

diamantový pás pro řezání skla

31 310 02

řezací pás pro řezání kovu

31 310 03

řezací pás pro řezání dřeva

31 311 00

vodní hospodářství

31 312 00

přídavné chladící zařízení

31 313 00

vodící lišty

Jedná se o pilu s univerzálním použitím - pro řezání
skla, kovu i dřeva. Je však nutné volit vždy správný
typ řezacího pásu. Tělo pily je z plastu, vedení pásu
je kovové. Potenciometrem lze jednoduše měnit
otáčky - řeznou rychlost pásu.

INLAND

KRISTALL
31 370 00

přídavný nástavec pro řezání skla
na brusku KRISTALL 1S a KRISTALL
2000S

31 370 01

náhradní ložiska

31 370 10

náhradní dia pás

31 370 11

náhradní řemen pohonu

31 370 12

náhradní naváděč

31 370 13

náhradní vlna

31 370 16
31 370 17

kolo malé
kolo velké

Tento řezací nástavec lze přidat na brusku KRISTALL
1S nebo KRISTALL 2000S i s poměrně malou
zručností.
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INLAND

31 301 07

INLAND pásová pila DB100
pro řezání skla, kamenů, umělé
hmoty a neželezných kovů
náhradní pás z tvrdokovu pro sklo

31 301 02

náhradní pás pro řezání dřeva

31 301 03

náhradní pás pro řezání kovu

31 301 04

náhradní spodní vedení pásu

31 301 05

náhradní horní vedení pásu

31 301 06

náhradní chladící hadička

31 301 08

náhradní řezací stůl

31 301 00

Pila určená především pro oblast hobby. Dle našich
zkušeností je práce s touto pilou poněkud
problematická. Pokud potřebujete vyřezávat složité
tvary ze skla, které lze vyříznout pouze pilou,
doporučujeme i pro oblast hobby investovat o něco
více prostředků a pořídit si pilu GEMINI - TAURUS II.

31 340 00

INLAND kotoučová pila
pro řezání skla, kamenů, umělé
hmoty a neželezných kovů

31 340 01

náhradní pilový kotouč HM pro sklo

Pila určená především pro oblast hobby. Rozměry
pracovní plochy cca. 30,5 x 24,5 cm. Motor 180 W,
2800 ot./min. Průměr řezacího kotouče : 16,5 cm.

31 340 10

brousící hlavička - přídavné
zařízení
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