Mobilní kmenová pila CUTTER
Mobilní kmenová pila CUTTER byla vyvinuta pro širokou veřejnost , její
použití nevyžaduje zvlášť odborné školení ani kurzy, pokud bude při používání
dbáno na základní bezpečnostní předpisy. Veškeré poučení je popsáno v návodu,
který je součástí každého stroje. Pila Cutter je vhodná pro použití nejen kdekoliv
v terénu, ale i doma před garáží, na dvorku, na parkovišti i na ulici při dodržení
všech bezpečnostních zásad. Její uplatnění najdou všichni , kdo mají rádi vlastní
výrobky ze dřeva, truhláři, tesaři, řezbáři ,ale i výrobci hudebních nástrojů ,výrobci
palivového dřeva apod., zkrátka všichni ,které uspokojuje výsledek vlastní tvůrčí
práce. Pila Vám pomůže zužitkovat i klády a kulatinu, která je předurčena
k použití jako palivo. Vyřeší Vám materiál pro výrobu plotů, ohradníků, zahradního
nábytku, přístřešek na auto, venkovní i interiérové doplňky vašich domů či kůlnu
na drobné zahradní či zemědělské stroje. Pila Vám umožní nahlédnout do nitra léta
rostlých stromů a tak poznat i krásu tuzemských dřevin a tím i navrátit tradiční
české dřeviny do truhlářských řezbářských i kutilských dílen . Její široké uplatnění
předurčuje , že by neměla chybět na žádné farmářské usedlosti u žádného majitele
malého lesa nebo i remízku. Její mobilita Vám umožní zpracování materiálu přímo
v terénu bez nutnosti nákladné manipulace a dopravy. I přes malé množství
vyprodukovaného odpadu ,si odvezete pouze vyprodukované přířezy ,zbytek
ponecháte v přírodě jako cennou biomasu.
Konstrukčně je základ pily CUTTER řešen jako monolitický odlitek z kvalitní
hliníkové slitiny (alCuSi) ,který tvoří tuhý a přitom lehký rám , vybaven výsuvnými
nohami se synchronizací, pro snadné seřizování požadovaně tloušťky řezaného
materiálu. Nohy jsou fixovány proti nekontrolovanému pohybu vlivem manipulace a
chvění stroje a jsou vybaveny pojezdovými koly masivní konstrukce. Pila je tlačena
do řezu ručně dle citu majitele, po dráze , kterou tvoří dřevěné prizma na
standartně dodávaných pražcích s upínacím mechanismem na řezaný materiál.
Základní modul zvládne délku klády 3,7m.Kde není vyžadována mobilita lze dráhu
i dodat jako pevnou z ocel. tyčoviny popř. odnímatelnou, pro potřebu použití
v daný okamžik . Rychlost řezu je závislá na mnoha faktorech jako jsou způsob
mazání, tvrdost dřeva , šířka řezaného materiálu, sukovitost apod.Pila je
standartně vybavena nádržkou na mazací kapalinu s regulovatelným dávkovacím
kohoutem.
Pohonnou jednotkou je osvědčený motor amerického výrobce BriggsStratton, výkonově dostatečně dimenzovaný na řezání i toho největšího
materiálu ,který pojme portál rámu pily. Motor, osazený redukční převodovkou, je
osvědčený svou spolehlivostí, snadným startem za všech povětrnostních podmínek
a garantuje minimální spotřebu oleje i paliva ,kterým je automobilový benzín
Natural. S pravidelnou údržbou, kterou Vám zcela jistě ulehčí nyní již standartně
montované elektronické motohodiny, Vám bude sloužit mnoho provozních hodin.

Řezným nástrojem je pás s osvědčeným profilem zubu na podélný řez pro
kmenové pily standartně dodávaný v požadované délce. Kvalitu pásu lze vybírat
z mnoha typů od více firem a to od standartu (kalený zub) až po vysoce kvalitní
bimetaly či stelitové pásy. Cena běžného pásu zrovna tak jako broušení není vyšší,
jak řetěz do profesionálních řetězových pil. Věškerá poradenská služba, servis
i náhradní díly jsou k dispozici ihned , stejně i veškeré služby a konzultace, které
poskytuje sám tuzemský výrobce. Neocenitelnou výhodou naší kmenové pily jej
její mobilita, která předurčuje již potvrzený komerční úspěch. Pilu je možno
odvézt v každém Combi autě (Fabia Combi apod.) Manipulaci zvládne jedna osoba,
stejně tak jak instalaci i vlastní řez. Nedílnou součástí je i garance českého výrobce
na bezplatné poradenské služby, včasná dodávka náhradních dílů.

Technické parametry:
Hmotnost bez náplní: 63 kg
Max. řezný průměr: 880mm
Spotřeba PHM: 1,5l/hod
Rozměry pro transport: d: 1430 mm
š: 400 mm
v: 750 mm
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