Tak hluboko: prořez 200 mm! Tak lehce: hmotnost pouze 6,5 kg!
Tak přesně: díky vodicí liště PROTOOL!
Tesařská řetězová pila UniverS umožňuje
v kombinaci s vodicí lištou PROTOOL GRP/2
přesné a pravoúhlé řezy do hloubky 200 mm.
Jak do dřeva, tak i do tvrdých izolačních
materiálů. Bez problémů a velmi čistě lze
zvládnout i řezy pod úhlem až do 60°.
Největší rozdíl UniverS oproti běžným okružním
pilám se srovnatelnou hloubkou řezu je
minimální hmotnost. Kompaktní tesařská
řetězová pila váží pouze 6,5 kg.
Výhoda nízké hmotnosti je nasnadě: tesařská
řetězová pila UniverS skýtá tesařům a všem, kdo
se zabývají dřevěnými stavbami a konstrukcemi, mnohostranné možnosti použití. Například
při rekonstrukci starých dřevěných konstrukcí,
při přesném a pravoúhlém přiřezávání tvrdých
izolačních materiálů a obecně všude tam, kde
jsou velké okružní pily spíše překážkou než
přínosem – třeba při práci na střeše.

Blesková výměna.
Praktické upínání FastFix. Otevřete kryt,
nasadíte řetěz, zacvaknete a hotovo!

Můžete si oddechnout.
Pila UniverS je sériově vybavená odsávacím
nástavcem. Piliny a prach tak lze účinně
odsávat pomocí vhodného vysavače PROTOOL.

Jednoduché napínání.
Jedním otočením lze pilový řetěz po výměně
optimálně napnout nebo v případě potřeby
povolit – vše bez použití nářadí!

Naklonění bez přemýšlení.
Pilu UniverS můžete bez přestavování naklonit
přesně k hraně řezu – a sice pro řezy pod
úhlem až do 60°.

Optimální mazání.
Na rukojeti se nachází otočné kolečko pro
nastavení optimálního mazání řetězu. Mazání
můžete snížit na takovou míru, aby například
nedošlo k nedměrnému ušpinění pohledových
trámů nebo aby při přepravě nemohl unikat olej.

Skvělý výhled.
Je dobré vědět, kde člověk právě řeže. Díky
průzoru a ukazateli řezu máte stoprocentní
výhled na rysku a místo řezu.

Sklon k perfekcionalismu.
Řetězovou lištu lze naklonit až v úhlu 10°.
Řez tahem umožňuje plynulou práci bez
zpětných rázů, jejímž výsledkem jsou čisté
řezné plochy.

Stále pod kontrolou.
Ergonomické rukojeti s měkkou gumovou
tlumicí vložkou Softgrip skýtají bezpečné
a příjemné držení. Přídavná rukojeť v zadní
části vodicí desky enormně usnadňuje
vedení stroje.

Rychlé upínání.
Inovativní upínací systém GRP Rapid pro
vodicí lišty drží vodicí lištu tam, kde má být –
u rysky. Rychlé upnutí – přesné řezání.
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Materiály
Měkké dřevo
Označení

Typ

Obj. č.

Cena v Kč
bez
DPH.

1

Tesařská řetězová pila
(SSP 200 EB + SC 3/8”-91U-39E +
250 ml olej na mazání řetězu + Sys 5)

SSP 200 EB

638 591

21.840,00 25.990,00

2

Tesařská řetězová pila GRP SET
(SSP 200 EB + lišta GRP 800/2)

SSP 200 EB
GRP SET

778 420

22.672,00 26.980,00

3

Tesařská řetězová pila ISO SET
(SSP 200 EB + lišta GRP 1400/2 + vysavač VCP 321 E-L +
sací hadice DH-AS 36x7)

SSP 200 EB
ISO SET

778 423

32.588,00

38.780,00

4

Paralelní doraz

PG-SSP 200

777 806

922,60

1.098,00

5

Zalomený paralelní doraz

PG-A SSP 200

777 812

1.615,10

1.922,00

7

6

Lišta

GB 10”-SSP 200

636 182

1.294,90

1.541,00

8

7

Chránič řetězu

SGB 10”-SSP 200

778 986

345,30

411,00

8

Olej na mazání řetězu

CO 1L

618 270

110,00

131,00

9

Pilový řetěz univerzální

SC 3/8”-91U-39E

778 444

694,90

827,00

10

Pilový řetěz podélný řez

SC 3/8“- 91L-39E

778 451

864,70

1.029,00

11

Pilový řetěz jemný řez

SC 3/8”-91F-39E

778 448

864,70

1.029,00

12

Vodicí lišta
Délka 800/1400/3000 mm
Pro perfektní, absolutně rovné řezy bez otřepů

GRP 800/2

638 188

1.447,80

1.723,00

GRP 1400/2

638 189

2.174,70

2.588,00

GRP 3000/2

638 190

6.705,00

7.980,00

Chránič proti otřepům
Délka 800/1400/3000 mm
Náhradní chránič proti otřepům pro vodicí lištu GRP-2

GRP-SG 800

638 191

183,10

218,00

GRP-SG 1400

638 192

226,00

269,00

GRP-SG 3000

638 193

389,90

464,00

14

Přilnavá podložka
Náhradní přilnavá podložka pro vodicí lištu GRP-2
Role 10 m

GRP-AS 10M

638 194

440,30

524,00

15

Kluzná podložka
Náhradní kluzná podložka pro vodicí lištu GRP-2
Role 10 m

GRP-SL 10M

777 804

800,80

953,00

16

Dvojice svěrek
Rozsah použití 120/300 mm, provedení z plné oceli
Obsah balení 2 ks

CL-GRP 120

621 044

889,00

1.058,00

CL-GRP 300

638 195

1.099,10

1.308,00

17

Spojka
Pro spojení vodicích lišt pro práci na dlouhém materiálu
Obsah balení 1 ks

CN-GRP

621 043

384,80

458,00

18

Úhlové vedení
Pro řezy pod úhlem ve spojení s vodicí lištou GRP-2

GRP-AG-2

638 196

3.048,70

3.628,00

19

19

Rychloupínací svěrka

GRP-RAPID/L

777 939

1.005,00

1.196,00

20

20

Systainer

Sys 5

636 830

1.606,70

1.912,00

1

Tvrdé dřevo
4

5

Cena v Kč
včetně
DPH.

6

Dřevovláknité izolační desky

9

10

Polyuretanové izolační materiály
11

12
13

Polystyren
14

13

15

Technické údaje

16

Jmenovitý příkon

1.600 W

Otáčky naprázdno

4 600 ot/min

Hloubka řezu pod úhlem 90°

200 mm

Řezání pod úhlem

0 - 60°

Hloubka řezu pod úhlem 45°

140 mm

Hloubka řezu pod úhlem 60°

100 mm

Rychlost řetězu

11 m/s

Nastavení lišty

0 - 10°

Hmotnost

6,5 kg

Délka kabelu

7,5 m
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18

Stroj je zobrazen ve skutečné velikosti.
Prohlédněte si náš kompletní program
tesařských strojů v katalogu PROTOOL.
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UniverS představuje skutečnou inovaci
v oblasti pil.
Tesařská řetězová pila UniverS představuje
jedinečný systém s univerzálními možnostmi
použití, který kombinuje přednosti řetězové
pily a okružní pily s vodicí lištou. UniverS řeže
dřevo a tvrdé izolační materiály nejrůznějších
průměrů a délek. Díky tomu je ideálním partnerem pro nejrůznější úkoly v oblasti dřevěných
staveb a konstrukcí. Nízká hmotnost a velká
hloubka řezu výrazně usnadňuje práci na stavbě.
V oblasti dřevěných staveb a konstrukcí je tak
tesařská řetězová pila PROTOOL vhodná pro
univerzální použití, což je pro nás dobrý důvod
pro to, abychom tuto inovaci nazývali UniverS.

Nejvýznamnější událost roku pro tesařství a dřevostavby.
Jedinečná pila PROTOOL UniverS.

CZ 06/09 Obj. č. 779252 Všechny obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se případně liší od dílů zobrazených a popsaných v tomto letáku. Změny technických údajů si vyhrazujeme.
Ručení za tiskové chyby je vyloučeno. Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s 19 % DPH jsou orientační. Vytištěno pro TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wendlingen.

Víme, na čem záleží při každodenní práci
na stavbě:
Jsou to řešení na základě praxe; spolehlivé,
robustní výrobky s dlouhou životností, které vám
usnadní práci. Pokud zjistíme, že řemeslo
vyžaduje řešení, které ještě neexistuje, jednoduše ho vymyslíme. Tak jako u nové UniverS,
první skutečně tesařské řetězové pily.
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Inovativní multitalent pro dřevostavby a tesařství.
Přesné řezy do hloubky 200 mm.

Univerzální – všeuměl.
Ať se jedná o dřevo nebo izolační materiály,
tesařská řetězová pila UniverS řeže všechny
běžné materiály v oblasti dřevěných staveb
a konstrukcí do tloušťky 200 mm. Díky
univerzálnímu řetězu, řetězu na podélné řezy
a řetězu na jemné řezy je UniverS připravená
na řezání všech materiálů. Díky upínání
FastFix lze výměnu řetězu provést obratem
ruky bez použití klíčů.

Přesná – perfekcionalista.
Ať se jedná o kapovací řezy, pokosové řezy,
pokosové řezy se sklonem nebo podélné řezy
do dřeva či tvrdých izolačních materiálů,
vodicí lišta PROTOOL zabezpečí řezy bez otřepů.
Různé polohy držení umožňují vždy bezpečné
vedení stroje. Nový rychloupínací systém
GRP-Rapid upevní vodicí lištu během několika
sekund a zabezpečuje tak perfektní řezy ze
všech stran.

Lehká – na stavbu.
Tesařská řetězová pila UniverS je stroj, které
vám zaručuje mobilnost. Váží 6,5 kg – pouze
30 % toho, kolik váží například kotoučové
pily se srovnatelnou hloubkou řezu. Menší
hmotnost, menší rozměry, větší ergonomie.
Kompaktní UniverS sedí lehce a bezpečně
v ruce. Stroj i příslušenství lze pohodlně uložit
do Systaineru PROTOOL.

Krátký proces. Kapovací řez.
Přesné a pravoúhlé kapovací řezy jsou díky
vodicí liště GRP/2 s úhlovým dorazem
a stupnicí naprostá hračka. Trám nebo izolační
materiál tak bude přesně pasovat tam,
kam patří.

Jednoduše přesné. Pokosové řezy.
Díky náklonu až 60° je UniverS vhodná
i pro extrémní pokosové řezy. To umožňuje
přesné přiřezávání – přesně tak, jak je to
v oblasti dřevěných staveb a konstrukcí
zapotřebí. Hloubka řezu pod úhlem 45°:
140 mm. A pod úhlem 60°: 100 mm.

Geniální. Pokosové řezy se sklonem.
Díky mimořádnému náklonu až 60° a vodicí
liště s úhlovým dorazem vám půjdou snadno
od ruky i komplikované pokosové řezy se
sklonem. Jednoduše nastavte úhlový doraz
a pokosový úhel a můžete přesně řezat.

200 mm, 6,5 kg.

Hmotnost (kg)
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3,5 - 4 7 - 9
kg
kg

14 - 18 16 - 21 17 - 22
kg
kg
kg

200 mm

165 mm

145 mm

Tesařská řetězová pila

132 mm

Hloubka
řezu
(mm)

85 mm

55 mm

Kotoučová pila

6,5
kg
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