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Kolébková pila 
Scheppach HS 410 
je moderní a hlavně 
bezpečná varianta 
oblíbených cirkulárek. 
Umožňuje velmi rychlou 
práci v pohodlné, vzpřímené 
poloze. Její obsluha je naprosto 
snadná. Vložíte kulatinu, 
polokulatinu nebo prkno do 
podavače, který uchopíte pomocí 
dvou velkých madel a lehkým 
přítlakem proti pilovému 
kotouči dřevo uříznete. Díky 

pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. 
Dřevo posunete a proces opakujete. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu 
mimo dosah pilového kotouče. Pro řezání jednotných délek polen lze využít měřítko 
a polohovatelnou zarážku. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen 
při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 140 mm.  Srdcem pily je kvalitní 
TCT pilový kotouč se zuby z tvrdokovu a s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi 
bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého 
ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Celá pila 
je kompaktní a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní a odolná proti 
překlopení. Svařované ocelové profi ly, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi 
stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 200 W
Průměr kotouče:  TCT, 400 mm
Otáčky:  2 800 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:  140 mm
Brzda kotouče:  ano
Bezpečnostní spínač:   ano
Prodloužení kolébky:  ano
Délkový doraz:  ano
Rozměry stroje:  940 x 700 x 1250 mm
Hmotnost:   39  kg

KOLÉBKOVÁ PILA / 

CIRKULÁRKA 400 mm

6 999 Kč     259 €HS 410

7 999 Kč / 297 €
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Vysoký prořez
140 mm

Vysoký prořez 170 mm

Kolébková pila 
S c h e p p a c h 
HS 510 je 
moderní a hlavně 
bezpečná varianta 
o b l í b e n ý c h 
cirkulárek. Umožňuje 
velmi rychlou práci 
v pohodlné, vzpřímené poloze. 
Její obsluha je naprosto snadná. 
Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo 
prkno do podavače, který uchopíte 
pomocí širokého madla a lehkým 
přítlakem proti pilovému kotouči dřevo 

uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Dřevo 
posunete a proces opakujete. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového 
kotouče. Pro řezání jednotných délek polen lze využít polohovatelnou zarážku. Tvar a speciální 
výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému 
prořezu kulatiny 170 mm.  Srdcem pily je kvalitní TCT pilový kotouč se zuby z tvrdokovu a 
s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, 
což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou 
brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Pila má pevná transportní kola, je kompaktní 
a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní, odolná proti překlopení 
a částečně vychází z designu profesionálních pil Scheppach. Svařované ocelové profi ly, ošetřené kvalitním 
práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 600 W
Průměr kotouče:  TCT, 500 mm
Otáčky:  2 800 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:  170 mm
Brzda kotouče:  ano
Bezpečnostní spínač:  ano
Prodloužení kolébky:  ano
Délkový doraz:  ano
Rozměry stroje:  790 x 740 x 960 mm
Hmotnost: 67 kg

KOLÉBKOVÁ PILA / 

CIRKULÁRKA 500 mm

13 799 Kč     511 €HS 510

15 299 Kč / 567 €
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Vysoký prořez 170 mm

Kolébková pila 
Scheppach HS 
520 je právem 
p o v a ž o v á n a 
za nejlepší stroj ve 
své třídě. Promítly se do 
ní desítky let zkušeností 
Scheppachu s výrobou 
těchto pil a výsledkem je 
snadno ovladatelná, výkonná a 
bezpečná pila, která Vám vydrží 
sloužit mnoho let. Je vhodná jak 
na řezání palivového dřeva pro 
domácí krby, kamna nebo otevřená 
ohniště, ale bez problémů zvládne i 

náročný provoz, který vyžadují hotely, penziony, zemědělské usedlosti nebo cateringové fi rmy. 
Srdcem pily je špičkový TCT pilový kotouč s průměrem 505 mm a se zuby z tvrdokovu, které 
mají  optimální tvar pro hladké řezání. Kotouč má velmi robustně dimenzované uložení 
bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Stroj umožňuje velmi 
rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do 
podavače, který uchopíte pomocí madla a lehkým přítlakem proti pilovému kotouči dřevo 
uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. 
Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá 
k velkému prořezu kulatiny 170 mm.  Stroj je odolný vůči překlopení, má bezpečnostní vypínač a kotouč 
je vybaven účinnou brzdou. Tuhé svařované ocelové profi ly, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou 
velmi stabilní v krutu, což přispívá nejenom k dlouhé životnosti, ale i ke snížení vibrací. Pila opouští německou 
továrnu již téměř smontovaná, takže její konečná kompletace je velmi jednoduchá a zabere minimum času.

Kolébková pila Scheppach HS 730 je špičková 
a mnohem bezpeč-
nější varianta oblíbených 
cirkulárek pro ty, kteří 
musí každoročně 
zvládnout pořezat 
opravdu velké 
množství dřeva. Srdcem pily 
je kvalitní TCT pilový kotouč 
s velkým průměrem 700 
mm a se zuby z tvrdokovu, 
které mají  optimální tvar 
pro hladké řezání. Kotouč 

má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé 
životnosti celého ústrojí. Tato pila je vhodná pro chataře, vlastníků rodinných domů, 
menší venkovská hospodářství apod. Stroj umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, 
vzpřímené poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který 
uchopíte pomocí madla a lehkým přítlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. 
Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí 
polohy. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání 
a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 240 mm.  Stroj je odolný vůči 
překlopení, má bezpečnostní vypínač a kotouč je vybaven účinnou brzdou. Svařované 
ocelové profi ly, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu 
a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz i při zvýšené zátěži.

Motor 230 V:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 600 W
Otáčky:  2 800 ot. / min.
Motor 400 V:  400 V/50 Hz
Příkon:  3 000 W
Otáčky:  2 700 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 505 mm
Max. Ø kulatiny:  170 mm
Brzda kotouče:  ano
Bezpečnostní spínač:  ano
Rozměry stroje:  860 x 775 x 990 mm
Hmotnost:  68 kg

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:  4 500 W
Průměr kotouče:  TCT, 700 mm
Otáčky:  1 490 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:  240 mm
Brzda kotouče:  ano
Bezpečnostní spínač:  ano
Rozměry stroje:  1150 x 745 x 1085 mm
Hmotnost:   82 kg

KOLÉBKOVÁ PILA / 

CIRKULÁRKA 505 mm

KOLÉBKOVÁ PILA / 

CIRKULÁRKA 700 mm

14 999 Kč     555 €

15 999 Kč     593 €

HS 520

HS 730

18 999 Kč / 703 €

19 799 Kč / 733 €
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Vysoký prořez
240 mm
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PROFESSIONAL

Varianta
230 V i 400 V
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Vysoký prořez

250 mm

PROFESSIONAL

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:  5 200 W
Průměr kotouče:  TCT, 700 mm
Otáčky:  1 400 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:  250 mm
Max. Ø půlkulatiny:  380 mm
Brzda kotouče:  ano
Bezpečnostní spínač:  ano
Rozměry stroje:  1270 x 730 x 1130 mm
Hmotnost:   81,5  kg

KOLÉBKOVÁ PILA / 

CIRKULÁRKA 700 mm

22 999 Kč     851 €HS 720

26 999 Kč / 999 €
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Kolébková pila Scheppach 
HS 720 je profesionální, ale 
mnohem bezpečnější variantou 
oblíbených cirkulárek pro ty, 
kteří musí každoročně zvládnout 
pořezat opravdu velké množství 
dřeva. Tyto pily, mimo chatařů či vlastníků 
rodinných domů, využívají i společnosti, 
zabývající se údržbou zahrad, zpracováním 
dřeva, prořezáváním stromů, popřípadě 
farmáři, menší venkovská hospodářství apod. 
Pily se vyrábí v Německu na stejných linkách, 
jako některé větší profesionální stroje od 
Scheppachu. Na výrobu jsou použity pouze 
nejlepší ocelové materiály s velkou pevností 
a odolností v krutu, profesionální řezný kotouč 
o  průměru 700 mm se speciálně upravenými 
zuby pro snadný průchod i tvrdým dřevem a 
špičkový 400 V elektromotor o výkonu 5,2 kW. 
Celá konstrukce prochází moderní automatickou 
linkou, kde se práškovou technologií nanese lak. Díky této 
operaci je stroj velmi odolný vůči korozi. Stroj umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené 
poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí madla 
a lehkým přítlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) 
automaticky vrátí do výchozí polohy. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen 
při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 250 mm.  Stroj je odolný vůči překlopení, má 
bezpečnostní vypínač a kotouč je vybaven účinnou brzdou. Díky použití moderní pevnostní oceli je stroj 
lehčí než konkurence a velmi dobře se s ním manipuluje. K tomu přispívají i pevná pojezdová kola. Stroj byl 
prestižním německým časopisem PROFITIPS/Bauen&Renovieren vyhlášen jako nejlepší pila na trhu.

Při práci s  motorovou pilou je nezbytné dodržovat 
pravidelné intervaly ostření řetězu. Správně by se měl 
řetěz překontrolovat po každé spotřebované nádrži 
paliva a drobné vady opravit ručním pilníkem ihned na 
místě. Podle typu řezaného dřeva se potom každý řetěz 
časem ztupí natolik, že je potřeba náročnější údržby. 
K  tomu slouží univerzální ostřička řetězů Scheppach, 
která dovolí i průměrně zručnému uživateli řetěz dobře 
naostřit a  pracovat tak vždy s  perfektně připraveným 
řetězem, díky kterému bude nejenom práce výrazně 
snazší, ale výrazně se prodlouží i životnost celé pily.

Motor:   230 V/50 Hz
Příkon:   180 W
Počet otáček:   6 300 ot/min.
Průměr brusného kotouče (vnější):  100 mm
Tloušťka brusného kotouče:   3,2 mm
Přesné nastavení úhlů:   ano
Bezpečnostní kryt kotouče:   ano
Rozměry (dxšxv):   410 x 160 x 210 mm
Hmotnost:   2,3 kg

OSTŘIČKA NA 

PILOVÉ ŘETĚZY

899 Kč     33,99 €KS 1000

999 Kč / 36,99 €
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