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 DDVVOOUUKKOOTTOOUUČČOOVVÁÁ  PPOOKKOOSSOOVVÁÁ  PPIILLAA  TT  335500  
 
 
DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 je určena k řezání materiálu na výrobu rámů pro 
obrazy, nábytek a také pro okenní a dveřní rámy. Dva pilové kotouče jsou uloženy v úhlu po 45°, pohyb 
kotoučů je svislý. Pila je vybavena pneumatickým systémem s rekuperací, který umožňuje rychlý 
zpětný chod kotoučů a zaručuje nízkou spotřebu vzduchu. Klesání kotoučů je řízeno pneumatickým 
systémem, pneumatickým systémem je za pomocí přítlačných destiček zajištěno i upnutí lišty na 
pracovní desku v průběhu řezání. Pila pracuje v poloautomatickém režimu. 
 

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 je standardně vybavena: 
- nastavením rychlost klesání kotoučů, 
- dvěma pracovními deskami, jedna vlevo a jedna vpravo, každá o délce 1200 mm, 
- pracovní deska vpravo je opatřena diagramem, měřítkem a mechanickými zarážkami. 
 

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 může využít zvláštního příslušenství: 
- další prodloužení pracovní desky o délku 1200 mm, pravá část opatřena diagramem a měřítkem, 
- stavitelnou zarážku ovládanou servomotorem pro snadné nastavení délky řezané lišty, 
- zmenšené příruby pro upínání pilových kotoučů, 
- zarážek s úhlem 45°, 
- kapalinové chlazení pilových kotoučů pro řezání hliníkových slitin. 
  
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Rozměry tělesa stroje (D x V x Š): 
 3200 x 1700 x 950 mm  
Hmotnost: 
 500 kg 
Rozměry řezané lišty (kotouč Ø 350): 
 š = 15-80 mm, v = 10-80 mm 
minimální řezná délka: 
 75 mm (vnitřní rozměr) 
Hodinový výkon: 
 cca 500 - 600 řezů 
Otvory pro odsávání: 
 Ø 80 mm 
Napájení: 
 400/230 V~ 
Příkon: 
 3 kW 
Otáčky elektromotorů: 
 max. 2800/min 
Pracovní tlak: 
 0,5 - 0,7 MPa 
Pracovní tlak upínek: 
 0,25 MPa 
Spotřeba vzduchu: 
 15 l při 0,5 MPa 
Ekv. vážený akustický tlak A:  
 85 dB 
Vibrace: 
 méně než 2,5 m/s2 

 

Objednací číslo: 
 12800022 
    
   systém řezu 
   
Poznámka: Na přání provedení s kotouči ø 300 mm pro lišty do maximální š = 60 a v = 80 mm a také 
provedení s kotouči ø 400 mm pro lišty do maximální š = 100 a v = 80 mm. 
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