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Řetězová diamantová pila DS – 12

Řetězová pila DS - 12 je revoluční řetězová pila zejména díky diamantovým a wolframovým zubům na řetězu. Tato pila je 
určená k řezání trubek v tvárné oceli, litiny a jiných tyčových neželezných materiálů. Typickým příkladem vhodného použití 
je řezání vodovodního potrubí při údržbě podzemních vodovodních sítí ve výkopech. Při opravě tradičním způsobem jsou 
potřebná objemná zařízení, práce trvají dlouho a někdy jsou i nebezpečné. Při použití řetězové pily DS - 12 dnes můžeme 
zaručit řezání tvárné litiny o průměru až 30 cm za pouhé čtyři minuty, s minimálním úsilím a to i v obtížných polohách, 
např. s trubkou umístěnou u zdi. Pila může být použita ručně, nebo může být instalována na svorky, která jsou přichyceny 
na potrubí a umožňují přesné řezy i řezy pod úhlem 90°. Pila DS - 12 může také řezat měď, PVC, předepnuté betonové 
potrubí bez ocelových prutů, ostatní zdící materiály, cihly, atd. Hydraulický systém je bezpečný z pohledu elektrického 
výboje, nevytváří kouřové emise, hluk ani vibrace, které mohou být velmi nepříjemné při práci ve výkopech a uzavřených 
prostorech. Pila potřebuje přívod vody min. 8 l / min. při tlaku 1,5 bar.

  Zvýšená bezpečnost uživatele
  Snadná obsluha s nižší námahou uživatele
  Kratší čas práce – vyšší produktivita
  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 - 12

Hmotnost s vodící lištou a řetězem 11,8 kg
Délka s vodící lištou a řetězem 89, nebo 97 cm
Šířka 23 cm
Řezná délka 38, nebo 45 cm
Výška vodící lišty 8 cm
Průtok oleje 26 – 34 l/min
Tlak oleje 70 - 140 Bar
Průtok vody 8 - 16 l/min.
Tlak vody 1,5 - 4 Bar


