
Urządzenia przenośne 
Piły jednogłowicowe przenośne 

Jednostka tnąca widiowa 
lub ze stali super-
szybkotnącej 

01 Ochrona ostrza 02

300 AM- AP- B2 
350 AP 

Szeroka gama pił przenośnych jest przeznaczona do cięcia profili o niewielkich 
wymiarach, zarówno w zakładzie produkcyjnym jak i w miejscu montażu stolarki, 
oraz do obróbki krawędziowej (tylko 300 B2). 

Zaciski poziome ręczne 03  Zaciski poziome 
pneumatyczne  
(wersje P) 

04  Układ smarowniczy  05
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Urządzenia przenośne 
Piły jednogłowicowe przenośne

01  
Jednostka tnąca 
widiowa lub ze 
stali super-
szybkotnącej 

02 
Ochrona ostrza 

03 
Zaciski poziome 
ręczne  

04 
Zaciski poziome 
pneumatyczne  
(wersje P) 

05 
Układ smarowniczy  

Jednostka tnąca 
zakłada zastosowanie 
piły z posuwem 
ręcznym, widiowym lub 
ze stali super-
szybkotnącej (materiał i
średnica zgodnie z
modelem). Jednostka 
tnąca pozwala na 
obroty o 45° w prawo i
w lewo. Ponadto
przewidziana jest także
możliwość
wykonywania czynności
obróbki krawędzi
przedmiotów (tylko 300 
B2).

Osłona ochronna 
zabezpiecza i chroni ostrze 
w pozycji spoczynku, 
chroniąc operatora przed 
możliwymi urazami i 
zapobiegając ryzyku 
przypadkowych uderzeń.

Prawidłowe zablokowanie 
elementu w urządzeniu 
następuje poprzez 
ustawienie zacisku 
regulowanego całkowicie 
ręcznie. 

W wersjach urządzenia 
oznaczonych symbolem P, 
prawidłowe ustawienie 
elementu w urządzeniu 
zapewnione jest przez parę
zacisków poziomych 
kontrolowanych 
pneumatycznie. 

W celu właściwego 
smarowaniu ostrza oraz 
strefy cięcia stosuje się
system smarowania, który 
nakładany ręcznie lub za 
pomocą rozpylanej mgły
złożonej z wody oraz 
emulsji oliwy zapewnia 
odpowiednie nałożenie 
substancji smarującej. 

TARCZA 
Widiowa (mm) (300 AM -300 AP – 300 B2) Ø = 300
Widiowa (mm) (350 AP) Ø = 350 
POSUW TARCZY 
Ręczny 
PRĘDKOŚĆ OSTRZA 
Prędkość ostrza (obrotów/ min.) 3000 
Prędkość ostrza (obrotów/ min.) (300 B2) 2890 
SILNIK 
Jednofazowy (kW) 1,5 
Jednofazowy (kW) (300 B2) 1,4 
Trójfazowy (kW) (300 AM -300 AP) 1,5 
ZABEZPIECZENIE STREFY CIĘCIA 
Miejscowe, sterowane mechanicznie 
UKŁAD SMAROWNICZY 
Ręczny (300 AM – 300 B2) 
Smarowanie ręczne lub za pomocą mikromgły wodnej z emulsją olejową (drugi model) (300 AP – 350 AP) 
ZACISKI 
Zacisk poziomy ręczny (drugi model) (300 AM – 300 B2) 
Para pneumatycznych zacisków poziomych (drugi model) (300 AP – 350 AP) 
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