DOPORUČENÍ PRO NÁKUP PILOVÝCH PÁSŮ NA MOBILNÍ PILU CUTTER
Výrobce:

Kovotrade CZ s.r.o.
Na Dubech 58, 503 41 Hradec Králové
www.kovotradecz.cz, e-mail: stuchlik.hk@gmail.com, tel.: +420 602 495 790

Všeobecně:
Nejrozšířenějším pilovým pásem na kmenové podélné řezaní je palcový zub s roztečí
22,2 mm pat. Wood-Mizer (USA). Nosičem je ocelový pás různých výrobců, zub je vyráběn
vysekáváním, pěchováním, vybrušováním či navařováním. Provedení zubu je kalením,
stelitováním, nebo bimetalický s navařeným ostřím. Nosiče (pásy) jsou různé šířky a
tloušťky, různé ceny a záleží na způsobu využití a požadavcích uživatele.
Vzhledem k účelu použití kmenové pily CUTTER, tedy hobby, farmářské a menší řezné
rychlosti a v neposlední řadě i malému průměru kladnic se nejlépe osvědčily pásy šířky
35 mm a tl. 0,9 mm se zubem vysekávaným a kaleným. Jsou cenově přijatelné, dobře se
udržují, snesou několikanásobné broušení (až 15x). Vyšší kvalita a tím i cena není úměrná
vzhledem k účelu našeho použití. Tyto pásy jsou pro univerzální použití, jsou tedy broušeny
na úhel břitu 10 stupňů (tvrdé, zmrzlé dřevo - 7 stupňů, měkké - 13 stupňů). Pásy
doporučujeme strojně brousit v olej. lázni diamantovým kotoučkem Wood-Mizer. Vodíci
rolny (ložiska) jsou seřízeny pro pásy tl. 0,9-1,1 mm a šířky 34-36 mm. Při užším pásu je
nutné změnit velikost opěrných kladek společně s distančními kroužky na vodících rolnách.
Doporučení:
S případnou koupí pily CUTTER lze zakoupit i tři pásy do rezervy s možností broušení a
používání vždy dvou kusů ostrých pásů.
Objednání pásů:
Je nutno vždy uvést tloušťku, šířku a délku pásů nebo počet zubů. Pro pilu CUTTER je
dodáván pás se standardní roztečí zubu 22,2 mm/zub, tloušťkou 0,9 mm a šířkou 35 mm.
0,9x35- 2955 (133zubů) Ripper 37S
…………… cena Kč 310,- (bez DPH)
Popř. 0,9x35-2955 (133 zubů) Silver ……………………. cena Kč 330,Výrobce: Dakin Flathers (GB)
Dodavatelem je firma Dudr Tools s.r.o. u Zlína, tel: 776 566 890, Sazovice 267, 763 01
Sazovice, viz www.dudr.cz, kontakt: pí Bartošíková, e-mail: bartosikova@dudr.cz,
tel.: 603 516 328
Dále: firma Wood-Mizer (USA) zastoupená v ČR v Klatovech:
Wood-Mizer CZ s.r.o., Luby 91, 339 01 Klatovy, www.woodmizer.cz, kontakt: p. M.Greill
376 312 220, greill@woodmizer.cz
Pás typu 1,07 x 35-2955 Timbery 10/3………….cena Kč 300,- (bez DPH)
1,07 x 35-2955 Double Hard 10/30…….cena Kč 330,1,07x35-2955 MaxFlex 10/30…………..cena Kč 360,Tyto pásy se méně osvědčily pro svou tloušťku a tedy i tuhost v ohybu přes kladnice.
Výrobců i dodavatelů je více,uvítáme každý poznatek s Vaším novým dodavatelem pásů
Zpracoval: V. Stuchlík12/2018
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