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                Formátovací  pila ROBLAND

                      EZ 2500/3200/3800 CE

Ceník platný od 1.7.2006
Ceny v Kč bez DPH

Ekonomická varinata oblíbené řady formátovacích pil Z 2500/3200/3800. Odlišnost je pouze v osazení krytu kotouče: 
eZ má kryt kotouče uchycen na rozpěrném klínu (řada Z má kryt kotouče na samostatném rameni). Toto provedení 
má za následek, že max. použitelný průměr kotouče je z bezpečnostních důvodů omezen na 315 mm. 

Popis stroje: Stroj pro profesionální použití, s naklápěním pilového kotouče do 45 stupňů, naklápění z přední strany 
stroje. Moderní robustní ocelová konstrukce stojanu, deska stolu ze silnostěnné litiny. Pojezdový vozík má prizmatické 
vedení pomocí kluzné kuličkové dráhy. Podpěrné saně s výsuvným pravítkem do délky 2.7m, použitelné oboustranně.
Pro řezy úhlů je stroj vybaven úhlovým pravítkem s natočením -45°+45°. Troje otáčky přestavitelné klínovým řemenem.
Motor s automatickou brzdou. Nastavení výšky pilového ústrojí a jemné seřízení předřezového kotouče je uloženo
na pravé straně stroje. Eloxovaný povrch vozíku a pravítek. V základní ceně stroje je podpěra pro velké desky 
s nastavitelnou zarážkou pro sámování a zadní prodloužení stolu (mimo EZ 2500)
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Technická data: eZ3800 eZ3200 eZ2500
Rozměr vozíku mm 3800x400 3200x400 2500x400
Délka pojezdu vozíku mm 4.345 3.745 3.045
Maximální výška řezu mm 85 85 85
Maximální průměr pilového kotouče/ prům.hřídele mm 315/30 315/30 315/30
Průměr předřezového kotouče/průměr hřídele mm 120/20 120/20 120/20
Výškové nastavení předřez. Kotouče mm 0-4,5 0-4,5 0-4,5
Výkon hlavního motoru kW/PS 5,5/7,5 5,5/7,5 5,5/7,5
Otáčky 1000/min 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Otáčky předřezu ot/min. 7000 7000 7000
Naklápění pilového kotouče ° 0-45 0-45 0-45
Velikost stolu mm 700x1530 700x1530 700x1530
Pracovní výška mm 840 840 840
Výsuvné příčné pravítko mm 2700 2700 2700
Šířkové pravítko mm 1380 1380 1380
Průměr odsávání mm 120+80 120+80 120+80
Hmotnost kg 1250 1210 1150

Základní stroj: Cena  Kč
eZ 3800 - CE 177.900,-
eZ 3200 - CE 169.900,-
eZ 2500 - CE 162.900,-

Příslušenství:
Digitální odečítání podélného pravítka 13.900,-
Motor 7,5kW místo 5,5kW 5.800,-
Navážecí váleček na sámování fošen vpravo od vozíku  1.900,-
Přední doraz pro sámování  900,-


