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cutting with 3s
soLid–simPLe–sAFe

Pilarki poprzeczne Classic zostały 
zaprojektowane i stworzone także do pracy
w trudnych warunkach i do cięcia ciężkiego 
drewna. Struktura maszyny została całkowicie 
wykonana z lakierowanej, wzmocnionej stali. 
Solidna, stabilna i wytrzymała!

soLid – solidna

Solidny system KOTWIENIA 
DO PODŁOŻA za pomocą 

specjalnych pierścieni 
stalowych z otworem
do mocowania stóp.
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Naprawdę łatwa w obsłudze: wystarczy ustawić 
dystans w wybranym położeniu i nacisnąć
dwa przyciski w celu uruchomienia operacji 
cięcia. Operator nie musi wykonywać żadnych 
specjalnych ustawień czy regulacji. 
Prosta, łatwa i elastyczna!

simPLe 
– łatwa w obsłudze

DWURĘCZNY, BEZPIECZNY WŁĄCZNIK 
STEROWANIA usytuowany w ergonomicznej 
pozycji oraz pokrywa ochronna piły gwarantują 
pracę w absolutnie bezpiecznym środowisku. 
Bezpieczna i pewna!

sAFe – bezPieCzna

W porównaniu z tradycyjnymi systemami cięcia Pilarki Classic gwarantują 
szybki zwrot inwestycji i generują korzyści od pierwszego dnia pracy. 

Kompaktowe, proste, mocne i innowacyjne podzespoły zapewniają realnie 
maksymalne bezpieczeństwo, a przy tym są elastyczne i niezawodne 

przy maksymalnej żywotności maszyny.
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cLAssic 40

Półautomatyczne Pilarki Poprzeczne 
do szybkiego, bezpiecznego, 

wysokiej jakości cięcia drewna 
o średnim–małym przekroju 

aż do 80 mm grubości
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Półautomatyczne Pilarki Poprzeczne 
do szybkiego, bezpiecznego, wysokiej 

jakości cięcia drewna o średnim 
przekroju aż do 125 mm grubości

cLAssic 50

STANDARD OPCJA
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cLAssic 60

Półautomatyczne Pilarki Poprzeczne 
do szybkiego, bezpiecznego, wysokiej 

jakości cięcia drewna o dużym przekroju 
aż do 150 mm grubości
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CLASSIC 60 – RUCH CIĘCIA WAHADŁOWY 
z napędem za pomocą pasów

nieZAwodnY 
sYstem cieciA

NIEZALEŻNE NASTAWY PNEUMATYCZNE dla 
przystosowania się do różnych rodzajów pracy

Prędkość cięcia regulowana przez TRYMETR 
PNEUMATYCZNY na maszynie

System przeciwwagi grupy tnącej dający   
długie życie maszyny

Specjalny układ amortyzacji

Aluminiowe wkładki przy pile, długotrwałe        
i ewentualnie łatwe do wymiany

GÓRNA BELKA DOCISKOWA do blokowania 
elementów zarządzana ELEKTRO- 
-PNEUMATYCZNIE
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Stół płaski

AKcesoRiA

Stół rolkowy

W standardowej konfiguracji maszyna proponowana 
jest z minimum jednometrowym stołem załadunkowym 
i rozładunkowym, rolkowym lub płaskim, ale może być 
wyposażona w dowolną długość stołów w zależności              
od potrzeb.

stoŁY ZAŁAdunKowe 
i RoZŁAdunKowe

CLASSIC 40 – 50 
Stoły załadunkowe i rozładunkowe:

a) Stalowy stół płaski o szerokości 320 mm

b) Stół z nienapędzanymi rolkami. Galwanizowane 
    rolki o udźwigu 230 kg, średnicy 60 mm; odległość 
    pomiędzy rolkami 250 mm, szerokość 320 mm

CLASSIC 60
Stoły tylko z nienapędzanymi rolkami. 
Galwanizowane rolki o udźwigu 600 kg, 
średnicy 89 mm; odległość pomiędzy 
rolkami 250 mm, szerokość 500 mm
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CLASSIC 40 – 50
Mocny dystans mechaniczny o szerokości 100 mm i 200 mm 

Mocny dystans mechaniczno-pneumatyczny o szerokości 100 mm i 200 mm
 

CLASSIC 60
 Mocny dystans mechaniczny o szerokości 250 mm 

Mocny dystans mechaniczno-pneumatyczny o szerokości 250 mm

AKcesoRiA

Szeroki wybór naprawdę mocnych 
dystansów, manualnych lub 
pneumatycznych, o szerokości 
100, 200 lub 250 mm

dYstAnse
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dAne technicZne

cLAssic 40

Moc silnika piły

Średnica piły/wrzeciona

Prędkość obrotowa piły

Zużycie sprężonego powietrza na cykl

Średnica otworów zasysających trociny

Ciśnienie dostarczanego sprężonego 
powietrza

Napięcie

Wysokość robocza

Maksymalna grubość cięcia

Maksymalna szerokość cięcia

kW 3,0

400 mm/30 mm

2800 rpm

5 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3-fazy

900 mm +- 20 mm

80 mm (przy szerokości 220 mm)

250 mm (przy grubości 50 mm)

cLAssic 50

kW 5,5

500 mm/35 mm

2800 rpm

7 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3-fazy

900 mm +- 20 mm

125 mm (przy szerokości 220 mm)

310 mm (przy grubości 50 mm)

cLAssic 60

kW 9,2

600 mm/35 mm

2750 rpm

14 Nl

2-140 mm

6-8 bar

V400/50 Hz 3-fazy

900 mm +- 20 mm

150 mm (przy szerokości 420 mm)

610 mm (przy grubości 30 mm)

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcyjnych bez uprzedzenia.
Na niektórych zdjęciach, ze względów fotograficznych, nie są pokazane niektóre urządzenia bezpieczeństwa.
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cLAssic 40 cLAssic 50 cLAssic 60

Naprawdę łatwa 
do skonfigurowania 

z minimum jednometrowym 
stołem podawczym 

i rozładunkowym, 
rolkowym lub płaskim.

STANDARD OPCJA

1 2

3 4

Pilarka poprzeczna Classic 40–50–60

Stół rolkowy

Dystans elektro-pneumatyczny 100 mm 
lub 200 mm dla modelu Classic 40-50
i 250 mm dla modelu Classic 60

Dystans mechaniczny 100 mm lub 200 
mm dla modelu Classic 40-50 i 250 mm 
dla modelu Classic 60
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