
 

Inovované upínače, modulárny stavebnicový 
systém.  
K zabezpečeniu rozmerovej stálosti hydraulický upínač upne 
a priťahuje rezaný materiál k stolu nadol.   
Jednoduchá a rýchla obsluha všetkých párov upínačov iba 
s jednou hydraulickou pákou. Polohu a počet kolmých 
opierok, upínačov a valcov je možné stanoviť optimálne 
podľa potreby zákazníka. 

Prvá mobilná píla s pozinkovaným základovým rámom. 
Vysoká antikorózna ochrana  garantuje extrémne dlhú životnosť aj pri
práci na daždi, v snehu, v špine a pri znečistení od posypovej soli. 

 ME 90 a MD 90
lternatíva za priaznivú cenu 

 píla so žiarovo-
ciou. Pre priemer 

 cm.  
vá metóda, založená na 
ravených montážnych 
 rôznych hydraulických 
puláciu s drevom na 
núka možnosť 
uálneho rozšírenia o 
echanizmus na 

výkon v PROFI - triede. 
MONTANA
 

Profesionálna a

Jedinečná pásová
pozinkovanou konštruk
kmeňa až do 90 cm.  
Prvý rez už pri výške 87
Premyslená stavebnico
univerzálne vopred prip
otvoroch pre upevnenie
mechanizmov pre mani
každej priečke stola, po
jednoduchého a individ
ľubovoľný hydraulický m
ktoromkoľvek mieste.  
Optimálny pomer cena/
70 cm liatinové kolesá s mechanizmom pre 
napínanie pásu umiestneným nad kolesom. 
Umožňujú získať viac miesta pre rezný materiál nad 
pílovým pásom (až 42 cm).

Technické parametre: 
Priechodnosť:   90 x 90 cm 
Rezná d  7 m,.9 m (štandardné verzie) 
   9 m až 12 m (s možnosťou predĺženia)
Dieselov  44,2 PS) dieselový motor 
Elektrom  
Výkon  /8 hodín   
Hmotno   t 

Distribútor pre SR a ČR :

Novinka od SERRY: prvý rez už na výške 87 cm. 
Pri maximálnom priemere kmeňa 90 cm je možné previesť prvý 
rez už na výške 87 cm, čím dochádza k výraznému zvýšeniu 
výťažnosti.  

Priemer kolies                70 cm 
Materiál kolies                liatina 
Šírka pásu                      80 mm 
Dĺžka pásu                     5100 mm 
Prvý rez                          87 cm 
Výška rezu nad pásom  42 cm 
Max. šírka rezu              65 cm 
33 kW (
18 kW 
do 25 fm
2,2 – 2,7
ĺžka:  
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