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Řetězová diamantová pila DS – 11

Řetězová pila DS - 11 je díky použití segmentů impregnovaných diamantem a laserovým svařováním pilových řetězů 
vysoce výkonný nástroj pro řezání betonu (včetně drátu, nebo armovacích prutů), cihel, betonových tvárnic, kamene, nebo 
jiného zdiva. Kombinace výkonu, nízké hmotnosti a snadné ovladatelnosti dělá z pily DS - 11 ideální řezný nástroj pro 
stavebnictví, při přestavbách, demolicích, údržbě nebo při záchranářských činnostech. S touto pilou dokončit svou práci 
vždy efektivněji a produktivněji. Její konstrukce umožňuje rovné řezy i ve stísněných prostorách a na těžko přístupných 
místech. To umožňuje zhotovovat prořezy až do hloubky 45 cm pro rychlé řezání okenních a dveřních prostupů, potrubí 
a potrubních otvorů ve stěnách a pro zářezy v betonovém potrubí bez podřezů. Voda pro mazání a chlazení je přenášena 
vnitřními kanálky v liště a je aplikována v místě řezu. Spoušť aktivuje chlazení a mazání, snižuje opotřebení diamantových 
segmentů řetězu, opotřebení lišty a tím snižuje náklady. Ergonomické rukojeti a kryty pomáhají snižovat únavu obsluhy 
a zajišťují ochranu od kontaktu s řetězem, nebo od řezaného materiálu. Robustní kryt řetězu z hliníkové slitiny zabraňuje 
„odlétnutí“ volného, nebo zlomeného řetězu od pily. Řetězová pila DS – 11 je variabilní pro různé zdroje hydraulického 
výkonu.

  Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ze všech  
    řetězových pil na trhu
  Lehká konstrukce umožňuje snadnou  

    manipulaci
  Délka lišty 38 - 45 cm
  Provozní rozsah 26 – 34 l/min.
  Vodní mazání a chlazení řetězu
  Vylepšená geometrie řetězu zvyšuje řeznou  

    účinnost
  Ochranný rám
  Bezpečnostní spoušť

VLASTNOSTI

ŘETĚZOVÁ DIAMANTOVÁ PILA DS - 11

Hmotnost s vodící lištou a řetězem 11,8 kg
Délka s vodící lištou a řetězem 89 - 97 cm
Šířka 23 cm
Řezná délka 38 – 45 cm
Výška vodící lišty 8 cm
Průtok oleje 26 - 34 l/min
Tlak oleje 140 Bar
Průtok vody 9 - 16 l/min.
Tlak vody 1,5 - 4 Bar


