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FEMI N251DA XL
Max 250 mm

GRAVITAČNÍ PÁSOVÁ PILA
GRAVITAČNÁ PÁSOVÁ PÍLA

Novinka
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¢¢
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Praktické napínání pásu s manometrem pro 
indikaci správného napnutí pilového pásu
Praktické napínanie pásu s manometrom 
pre indikáciu správneho napnutia

¢¢

¢¢

Hydraulický válec s regulací průtoku 

Hydraulický valec s reguláciou prietoku
¢¢

¢¢

Čistící kartáček pilového pásu
Čistiaca kefka pílového pásu

0,75/1,1 3~

KW
mm

10045/906/10*2480x27x0,9 2001385x580x890

Kg
a x b x h

mm

a
b

h

Model Kód

N251 DA XL 8.48.80.50

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
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¢¡

¢¡

¢¡

¢¡

¢¡

Stojan s montážním návodem
Nádrž na chladící kapalinu
Čerpadlo chlazení
Odměřovací doraz pro velké 
série 
Sada klíčů pro snadnou 
výměnu a seřízení pilového 
pásu
Čistící kartáček 
Gravitační řezání

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
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Stojan s montážnym návodom 
Nádrž na chladiacu kvapalinu 
Čerpadlo chladenia 
Odmeriavacie doraz pre veľké 
série
Sada kľúčov pre jednoduchú 
výmenu a nastavenie pílového 
pásu  
Čistiaca kefka 
Gravitačné rezanie

Technický popis
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Výkonný 3-fázový 2 rychlostní indukční motor

Převodovka motoru mazaná olejem

Hydraulický válec s plynulou regulací posuvu do řezu (gravitační režim)

Robustní ocelová vodítka s ložisky

Rychloupínací svěrák

Aretační páka pro úhlování ramene je ergonomicky dostupná z čela stroje

Čerpadlo řezné kapaliny s hliníkovým tělem

Praktické napínání pásu

Manometr pro indikaci správného napnutí pilového pásu (600-1000 Kg/cm3)

Technický popis
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Výkonný 3-fázový 2 rýchlostný indukčný motor

Prevodovka motora mazaná olejom

Hydraulický válec s plynulou reguláciou posuvu do rezu (gravitačný režim) 
Robustná oceľová vodítka s ložiskami
Rýchloupínací zverák

Aretačná páka pre uhlovanie ramena je ergonomicky dostupná z čela stroja

Čerpadlo rezné kvapaliny s hliníkovým telom

Praktické napínanie pásu

Manometer pre indikáciu správneho napnutia pílového pásu (600-1000 Kg/cm3)

WMt/min
Z/1"

ŘEZNÁ KAPACITA | REZNÁ KAPACITA

0°
 240 x 160 mm 
 250 x 110 mm

225 mm 185x185 mm

45°
135 x 185mm

 145 x 150 mm
150 mm 145x145 mm

60° 63 x 107
69 x 90

70 mm 70x70 mm

*Běžný bimetalový pás |  Bežný bimetalový pás •  3~  400V- 50Hz trojfázový motor
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