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Variabilné napínanie pásu s pe
ným ochranným krytovaním okolo li
Možnosť zmeny max. šírky rezu vzá
krytovania) voči sebe tak, aby pri po
nadrozmernú guľatinu. Použitie pílo
priemery kmeňov, lacnejší krátky pí
vzdialenosť medzi kolesami umož

Hydraulické 
stredové 
napínanie pásu 
s lomeným 
teleskopickým 
mechanizmom 
umožňuje získať na 
pásom až 50 cm 
priestor pre rezivo. 
Prestavenie kolies voči sebe až do 3
použiť pásy kratšie až o 50 cm. 

Technické parametre:  
Priechodnosť:       130 x 130 cm (pre SL130i) 
        110 x 130 cm (pre SL110i) 
Rezná dĺžka:       7 m, 9 m (štandardné verzie) 
        (s možnosťou predĺženia) 
Elektromotor       18 až 22 kW 
Výkon        do 33 fm/8 hodín (pre SL130i)  

     do 30 fm/8 hodín (pre SL110i) 
Hmotnosť      3,5 t (pre SL130i) 

     3,3 t (pre SL110i) 
Šírka pásu              100 mm 
Dĺžka pásu             5530 - 6020 mm (pre SL130i) 
                               5320 - 5270 mm (pre SL110i) 
Prvý rez                  87 cm 
Výška rezu  
nad pásom             50 cm  
Max. šírka rezu       100 cm (pre SL130i) 

      84 cm (pre SL110i) 

Ideálna píla pre každodenn
ľahko inštalovateľná mobilná ve
ťažby dreva, alebo ako výkonná
v trojsmennej drevárskej prevádzke
Úspešne osvedčená  pri každom po
mráz, veľká horúčava alebo dážď, n
vplyv na funkčnosť tejto jedinečnej p
Jednoduchá starostlivosť a údržba p
movej obsluhe a nekomplikovanom
Pásová píla so šikmo nastavenou p
píli tenké kmene (od 10 cm) rovnako
extrémne hrubé (do 1,3 m) s vysoko
výťažnosťou.  
Dobrý výkon porezu je možné dosia
krátkych kmeňoch od 70cm dĺžky, a
želania je možné pílu dodať pre kaž
kmeňa
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Automatické dávkovanie emulzie pre mazanie a chladenie pásu vždy 
presne dodá len také množstvo, aké je potrebné pre správny chod píly. 

Hydraulický systém pre zdvih pílovej hlavy pre rýchle, plynulé a maximál-
ne presné nastavenie výšky rezu je umiestnený v pravom stĺpe pílových saní.  
Výšku rezu je možné spoľahlivo odčítať pomocou lupy, na prestaviteľnom zvislom 
pravítku, aj z väčšej vzdialenosti. 

Spoľahlivý, 
prestaviteľný, 
mechanizmus 
vedenia 
pílového pásu 
slúži pre lepší 
chod pásu 
v reznej špáre, 
a tiež pre 
automatické nas-
tavovanie me-
chanizmu pred-
rezu v optimálnej 
vzdialenosti od 
kmeňa. 

redaj a servis :
astomírska 2 
71 01 Michalovce 
el./Fax: + 421 56 6442233 

nfo@strojcad.sk, www.strojcad.sk 

vne nainštalova-
atinových kolies. 
jomným prestavením liatinových kolies (vrátane 
užití dlhého pílového pásu bolo možné rezať aj 
vých pásov rôznej dĺžky: dlhý pílový pás pre veľké 
lový pás pre kmene do priemeru 1m. Menšia 
ňuje stabilnejší rez píly a vyššiu rýchlosť pílenia.

0 cm umožňuje 

však podľa 
dú dĺžku 

Joystick a  Automatizované rezanie (Voliteľné príslušenstvo) Jednoduchá
obsluha píly joystickom iba s jednou rukou. Systém „AVS“ riadený priemyselným
počítačom zabezpečuje automatické rezanie, nastavovanie rozmerov, kontroluje
spotrebu prúdu pri reze a reguluje a udržiava optimálnu rýchlosť rezu. 
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