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Řada D:
Ekonomický model s posuvným roštem



Všechny základní funkce jako standard
Model D od společnosti Elcon nabízí ekonomickou variantu vertikální stojanové pily.   

Navzdory nadstandardnímu vybavení, jako vstupní válečky na obou stranách, doraz 

pro opakované řezy, dvojitý řez hlavním kotoučem, manuálně pohyblivý rošt a velmi 

tuhou konstukci, nabízí stroj velmi atraktivní cenu.

Mezi další výhody modelu D patří velmi úzký, samonosný stojan, který uspoří maximum 

místa a možnost projetí kotouče za materiál o 25 mm, což efektivně prodlužuje jeho 

životnost téměř o 100%.

Vedení pilového trámce Výsuvný doraz uprostřed strojeDoraz 



Doraz pro opakované řezy
Řezání stejných pásků 

horizontálně zajišťuje 

kopírovací ložisko s dora-

zem. 

Dvojitý řez
Tento systém řezu je standard 

na modelu D pomocí hlavního 

kotouče. Díky jednoduchému 

přestavení provedete první řez 

od spodu nahoru (I) a následně 

řez zpět (II) směrem dolů. Řez 

bude stejný, jako by jste použily 

předřezový kotouč.

I

II

Svislý rám
Svislý rám modelu D redukuje 

pracovní prostor. Stejně tak i 

pilová jednotka je vyráběna 

s požadavkem na maximální 

úsporu místa při stejných tech-

nických parametrech. 

Rám

Transportní válečky
Model D je standardně vybaven manuálně ovládanými transport-

ními válečky. To umožňuje snadné naložení a posouvání materiálu 

na stroji bez poškození. 

Nastavení 
hloubky
Pomocí jednoduchého dora-

zu přestavíte pilový agregát 

na předřez a zpět. Doraz lze 

ovládat z obou stran.

Plně samonosná konstrukce s uložením pojezdového trámce  na 

kalené tyči je základním vybavením v celé požadové délce stro-

je. Toto vedení Vám zajišťuje přesnost řezu 0,1 mm/m a dlouhou 

životnost. 
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Řada D:
Ekonomický model s posuvným roštem

Technická data       155 185 215

Při horizontálním řezu: +160 mm.
Extra místo v pravo: + 60 mm. 

Jiné rozměry na požádání. 

A 650 650 650

B 1100 1100 1100

C 4720 4720 5720

D 1980 2280 2580

E 2265 2565 2865

Hmotnost v  kg  640 705 825

Rozměry (mm) a hmotnost       155 185 215

n Doraz pro opakovaný řez úzkých pásků

n Možnost dvojitého řezu

n Jednoduchý a praktický doraz

n Snadná výměna kotouče

n Nastavitelná hloubka řezu

n Prza materiál 25 mm

Charakteristika modelu D

n Vedení pilového agregátu po kalené tyči

n Výkonný motor

n CE standard

n Přesnost: 0,1 mm/m (DIN 875/1)

n Konstrukce: masivní ocelový rám

Charakteristika modelu D

Dvojitý řez pomocí hlavního kotouče ( nahrazuje předřez )

Doraz pro opakovaný řez úzkých pásků

3 dílný výsuv uprostřed stroje s dorazem

Vstupní válečky 

Vyměnitelné lišty   

Podpěra pro řezání malých dílců 

Pevná podpěra dole pro stabilitu materiálu

Motor s brzdou

Dvojitý řetěz pro vedení pilové jednotky 

Kartáče pro čištění vedení

Dodáváno s CD-ROM, nástroji a podporou přes internet

Kvalitní pilový kotouč

Manuálně pohyblivý rošt ( proti proříznutí ochranných lišt )

Standardní výbava stroje Výbava na přání

Automaticky pohyblivý rošt ( pneumaticky )

Elcon stále pracuje na rozvoji všech produktových řad, což může mít za následek některé neshody v technických datech strojů. Výrobce si tímto vyhrazuje právo 
na tuto změnu bez předchozího upozornění.

Max. délka řezu 3300 3300 4300 

Max. výška řezu (horiz. ) 1505 1805 2105

Max. výška řezu (vert. ) 1550 1850 2150

Max. hloubka řezu  60 mm

Motor (S6)  4 kW

Otáčky  5100 rpm

Průměr hlavního kotouče  250 mm

El. napětí  400V/3ph/50Hz

Odsávací kapacita  >1000 m3/u, 20 m/s


