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Pásová pila na kov 

PMS 170/210 MO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravitační pásová pila na kov pro řezání jak plných materiálů, tak profilů a trubek kolmo, 
nebo pod úhlem na jednu stranu do 60°. 
Gravitační pásová pila na kov PMS 170/210 MO je vybavena hydraulickým válcem, který 
plynule řídí klesání do řezu. Rychlost posuvu do řezu se nastavuje jednoduše kolečkem na 
válci. Výhodou je, že kolečkem můžete spustit pilu do klesání stejnou rychlostí posuvu jako 
při předchozím řezu. Na této pile lze nastavit také ruční mód, který umožňuje řezání 
pomocí rukojeti. Na té je spínač pro spuštění chodu pásu a posuv do řezu ovládáte dle 
vlastního uvážení. Tento ruční mód má využití především u menších průřezů materiálu, kde 
Vám ušetří čas. 
Na svěráku pily se nachází takzvaný rychloupínák, kterým (pohybem nahoru a dolů) 
jednoduše stisknete či povolíte sevřený materiál. Výhodou této pily je kartáč, který odvádí 
třísku z řezu a tím šetří jak pilový pás, tak samotnou pilu. 
Pilový pás je veden v tvrdokovech, což zajišťuje přesnost řezu. Pásová pila na kov PMS 
170/210 MO dokáže řezat pod úhlem a to až do 60°. Standardním vybavením této pily je též 
chlazení a ruční doraz materiálu. Jako příslušenství lze dokoupit ukazatel napnutí pásu nebo 
manuální svazkovač, který lze využít při řezání více kusů na jednou. 

 

Rozměr pásu 2110x20x0,9 

Řezná rychlost 40 a 80 m/min 

Výkon motoru 0,75 kW 

Hmotnost 156 kg 
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