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Ohebná hřídel

Lupínková pila Scheppach Deco-fl ex spojuje dva stroje do 
jednoho. Lupínková pila zajistí přesné řezy a  systém FlexiDrive, 
který tvoří ohebná rotující hřídel, zastane funkci přímé brusky 
(broušení, řezání, vrtání, rytí, kartáčování nebo leštění). Tento 
stroj tak tvoří perfektní univerzální jednotku skvělou do 
dílen, pro modeláře nebo do školních učeben. Základem je 

velmi silný a  tichý indukční motor s  nastavitelnými otáčkami. Velmi pevné paralelní rameno a  téměř bezvibrační uložení pilového plátku pak dovoluje, 
spolu se správně zvolenou rychlostí, provádět dokonale čisté řezy v  různých materiálech – dřevo, plasty, kovy, plexisklo, sádra, materiály na bázi 
Kydexu ap. Pro přesný řez je nutná dokonalá vizuální kontrola obrobku. Tu zajišťuje průhledný bezpečnostní kryt pilového plátku, nastavitelná pracovní 
lampa s  odděleným vypínačem a  systém odsávání pilin z  řezné dráhy. Pracovní stolek je nastavitelný v  úhlu až 45°. Velkou výhodou je i  systém rychlé 
a snadné výměny pilového listu pomocí rychloupínacího knofl íku a možnost namontovat na pilu pilový plátek jak s pojistným kolíkem tak i s hladkým koncem. 
Stroj má i konektor na odsávání pilin odsavačem a montážní otvory v podstavci na pevné přichycení k pracovní desce.

Ohebná hřídel

Motor:   230 V/50 Hz, indukční
Příkon:   90 W
Počet kmitů:   550 – 1650 za min.
Zdvih:    15 mm
Nastavení stolu:   0° do 45°
Rozměr stolku:   průměr 415 x 255 mm
Řezná kapacita (výška, délka):  50 / 405 mm
Snadná výměna pilového plátku: ANO
Odsávací konektor:   průměr 35 mm
Rozměry stroje:   630 x 320 x 380 mm
Délka ohebné hřídele:   107 cm
Upínací kleština:   3,2 mm
Nastavitelné otáčky hřídele: 1650 – 4950 za min.
Hmotnost:   12,5 kg

LUPÍNKOVÁ PILA 

SE SYSTÉMEM 

FLEXIDRIVE

4 399 Kč     163 €Deco-Flex

4 899 Kč / 181 €
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Nastavitelná rychlost, 
LED osvětlení

Lupínková pilka SD 1600 V od Scheppachu dovoluje provádět i velmi složité tvary řezů a je tak výborným doplňkem do mnoha domácích dílen, pro modeláře 
ap. Výkonný motor a nastavitelná rychlost jsou nezbytnou podmínkou pro práci s tak různými materiály, jakými jsou kovy, plasty, dřevo, plexisklo nebo 
sádrokarton. Základem přesného řezu je silné paralelní rameno a minimální vibrace stroje. Rovné řezy zvládne téměř kterákoliv pilka, ale pevnost celé 
konstrukce se ukáže právě při složitých řezech, které pilka Scheppach zvládá velice dobře. Aby měl uživatel perfektní přehled o dění na pracovní ploše, je 
bezpečnostní kryt vyroben z průhledného plastu. Navíc je stroj vybaven ventilátorem, který ze stopy řezu odfukuje piliny a umožňuje tak perfektní vizuální 
kontrolu řezu po celou dobu práce. Důležitým prvkem, velmi rozšiřujícím možnosti použití stroje, je naklápěcí funkce stolku v rozmezí 90° až 45° Velmi 
komfortním prvkem je naprosto snadný systém výměny pilového plátku. Systém uchycení dovoluje využívat pilové plátky s pojistným kolíkem. Pilka je rovněž 
vybavena odsávacím konektorem, LED osvětlením a úložným prostorem na pilové plátky.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  120 W
Počet kmitů:  500 - 1700 za min.
Zdvih:  15 mm
Nastavení stolu:  0° do 45°
Rozměr stolku:  průměr 255 x 415 mm
Řezná kapacita (výška, délka):  57 /406 mm
Snadná výměna pilového plátku:  ANO
Odsávací konektor:  průměr 35 mm
Rozměry stroje:  630 x 295 x 370 mm
Hmotnost:  12,7 kg 

LUPÍNKOVÁ

PILKA

3 199 Kč     119 €SD 1600 V

3 999 Kč / 149 €
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