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Multifunkční 
řezný kotouč,
2 rychlosti

Pokosová pila HM 80 MP je absolutním vrcholem 
ve své třídě. Pokud hledáte univerzálního 
pomocníka do dílny, je tento model to nejlepší, co 
může dnešní trh nabídnout. Základem je špičkový 
univerzální kotouč z tvrdokovu, osazený už ve 
standardu 40 zuby pro velmi hladký řez. Ten je 
schopen bez problémů řezat 
jak měkké nebo tvrdé 
dřevo, tak i další materiály 
jako jsou hliník, měď nebo 
plasty. Pro tento kotouč není 
ani problém bez poškození 
uříznout dřevo, ve kterém jsou 
hřebíky. Při požadavku na řezání 
s převahou kovu je možné pilu dovybavit 
profesionálním řezným kotoučem 
na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve 
výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž 
ostatní výbava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití 
slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy 
nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku 
a s integrovaným výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí 
pojezdu s ložisky v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz s měřítkem, silný motor 1700 W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček 
z materiálu, který odolává i jiskrám při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 65 mm.

Řezání dřeva

Řezání hliníku

Řezání plastů

Řezání dřeva s hřebíky

Řezání mědi

Řezání kovu (s příplatkovým kotoučem)
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Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 700 W
Otáčky:  3800/5000 ot./ min.
Průměr kotouče:  TCT, 216 mm, 40 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Rozsah otáčení stolu:  47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  305 x 65 mm
Prořez 90°/45°:  215 x 65 mm
Prořez 45°/90°:  305 x 36 mm
Prořez 45°/45°:  215 x 36 mm
Rozměry (dxšxv):  735 x 535 x 330 mm
Hmotnost:  14,2 kg

DVOURYCHLOSTNÍ MULTIFUNKČNÍ 

POKOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

4 799 Kč     179 €HM 80 MP

5 999 Kč / 223 €
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230 V/50 Hz
1 700 W

3800/5000 ot./ min.
TCT, 216 mm, 40 zubů

30 mm
47° vlevo, 47° vpravo

45°
305 x 65 mm
215 x 65 mm
305 x 36 mm
215 x 36 mm

735 x 535 x 330 mm
14,2 kg

OURYCHLOSTNÍ MULTIFUNKČNÍ 

KOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

4 799 Kč     179 €

5 999 Kč / 223 €
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Multifunkční 
řezný kotouč, 

2 rychlosti
Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 150 W
Otáčky:  3200/4500 ot./ min.
Průměr kotouče:  TCT, 255 mm, 48 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Rozsah otáčení stolu:  47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  305 x 90 mm
Prořez 90°/45°:  215 x 90 mm
Prořez 45°/90°:  305 x 47 mm
Prořez 45°/45°:  215 x 47 mm
Rozměry (d x š x v):  690 x 604 x 570 mm
Hmotnost:  15,5 kg

DVOURYCHLOSTNÍ MULTIFUNKČNÍ 

POKOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

5 999 Kč     223 €HM 100 MP

7 999 Kč / 297 €

Pokosová pila HM 100 MP je absolutním 
vrcholem ve své třídě. Pokud hledáte 
univerzálního pomocníka do dílny, je tento 
model to nejlepší, co může dnešní trh nabídnout. 
Základem je špičkový multifunkční kotouč z tvrdokovu, 
osazený už ve standardu 48 zuby pro velmi hladký řez. 
Ten je schopen bez problémů řezat jak měkké nebo tvrdé 
dřevo, tak i další materiály jako jsou hliník, měď nebo plasty. Pro tento kotouč není ani problém bez poškození uříznout 
dřevo, ve kterém jsou hřebíky. Při požadavku na řezání s převahou kovu je možné pilu dovybavit profesionálním řezným 
kotoučem na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž 
ostatní výbava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku 
a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku a s integrovaným 
výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí pojezdu s ložisky 
v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz s měřítkem, silný motor 2150 W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček  z materiálu, který 
odolává i jiskrám při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 90 mm.

Řezání dřeva

Řezání hliníku

Řezání plastů

Řezání dřeva s hřebíky

Řezání mědi

Řezání kovu (s příplatkovým kotoučem)
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Pokosová pila HM 80 L je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. 
Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém 
segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i  měkkých druhů dřeva, 
dřevěných profi lů i  plastů. Je vyrobena z  velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, 
takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu 
a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1 500 W, který má 
dost síly i na profi ly velké až 120 x 60 mm. Kotouč o průměru 210 mm je vyroben 
z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velmi 
dobrou kvalitu řezu. Pro pohodlnou a  přesnou práci je pila osazena laserem 
a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.

Pokosová pila HM 80 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, 
které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profi lů i plastů. 
Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu 
a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1800 W ve spojení s potahem, díky kterému stroj zvládne řezy 
o výšce 58 mm a délce až 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice 
dobrou kvalitu řezu. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.

AAAAAAAAA

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 500 W
Otáčky:  5000 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 210 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Nastavení stolu (zarážky): 

45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:   45° vlevo 45° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  120 x 60 mm
Prořez 90°/45°:  80 x 60 mm
Rozměry (dxšxv):  690 x 550 x 440 mm
Hmotnost:  7,5 kg

POKOSOVÁ PILA 

S LASEREM

2 199 Kč     81,99 €HM 80 L

2 499 Kč / 92,99 €

Kovová 
základna

Podélný prořez 
340 mm

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 800 W
Otáčky:  5000 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 210 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Nastavení stolu (zarážky): 45°/30°/22,5°/15°/
 0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:  45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  340 x 58 mm
Prořez 90°/45°:  240 x 58 mm
Prořez 45°/90°:  340 x 32 mm
Prořez 45°/45°:  240 x 32 mm
Rozměry (dxšxv):  780 x 460 x 485 mm
Hmotnost:  13,5 kg

POKOSOVÁ PILA 

S LASEREM

3 999 Kč     149 €HM 80 LXU

4 999 Kč / 185 €
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Pokosová pila HM 100 LU 
je výborným pomocníkem 
doma v  dílně i  na stavbách. 
Je navržena pro přesné 
řezání tvrdých i  měkkých 
druhů dřeva, dřevěných 
profi lů i  plastů. Je vyrobena 
z  velmi pevné, ale lehké 
slitiny hliníku, takže se dobře 
přenáší. Důležitá je rovněž 
dlouhá životnost tohoto 
typu materiálu a  odolnost 
vůči externím vlivům. Velkou 
výhodou je silný motor 1 800 
W ve spojení s  potahem 
a  řezným kotoučem 
o  průměru 254 mm, díky 
kterému stroj zvládne řezy 
o  výšce 75 mm a  délce až 

305 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, 
což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný 
kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Pila je rovněž vybavena 
přípojkou pro odsávání pilin. Aby Vám pila nezabírala místo na pracovním stole, je model 
HM 100 LU standardně vybaven praktickým ocelovým podstavcem.
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Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 800 W
Otáčky:  4800 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Nastavení stolu (zarážky): 

45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:  45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  305 x 75 mm
Prořez 90°/45°:  210 x 75 mm
Prořez 45°/90°:  305 x 45 mm
Prořez 45°/45°:  210 x 45 mm
Rozměry:  510 x 500 x 430 mm
Hmotnost:  22 kg  

POKOSOVÁ PILA 

S LASEREM A STOJANEM

4 999 Kč     185 €HM 100 LU

5 799 Kč / 215 €
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Stojan v ceně 
799 Kč / 29,99 € 

ZDARMA

Pokosová pila HM 100 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, 
které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profi lů i plastů. Je vyrobena z velmi 
pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou 
výhodou je velmi silný motor 2 000 W ve spojení s potahem a řezným kotoučem o průměru 254 mm, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 78 mm a délce 
až výborných 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou 
práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 000 W
Otáčky:  5000 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Nastavení stolu (zarážky): 

45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:  45° vlevo , 45° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  340 x 78 mm
Prořez 90°/45°:  240 x 78 mm
Prořez 45°/90°:  340 x 42 mm
Prořez 45°/45°:  240 x 42 mm
Rozměry:  810 x 460 x 395 mm
Hmotnost:  17 kg

POKOSOVÁ PILA 

S POTAHEM A LASEREM

4 999 Kč     185 €HM 100 LXU

5 899 Kč / 219 €

Podélný prořez 
340 mm
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Oboustranný náklon

Robustní a přesná pokosová pila Scheppach HM 120 L je 
výborným pomocníkem v kterékoliv dílně i na stavbách. 
Je z nové generace pokosových pil, které ji staví na 
špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání 
tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profi lů, 
laminátových nebo plastových desek a podobných 
druhů materiálů. Základní předností je velký průměr 
pilového kotouče 305 mm a tím pádem i vysoké 
hodnoty prořezu 340 mm na délku a 90 mm na výšku. 
Výjimečnou funkcí ve své kategorii je rovněž možnost 
naklánění pily na obě strany, což velmi zpříjemňuje 
a urychluje obsluhu stroje při provádění složitějších 
řezů. Pila je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny 
hliníku, takže se snadno přenáší. Důležitá je rovněž 
dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost 
vůči externím vlivům. Tyče pojezdu jsou velmi robustní 
a jsou uloženy v kvalitních ložiscích, což umožňuje provádět 
i složené řezy s velkou přesností. Prémiový materiál 
je použit i na svorky či ramena bočního rozšíření. Pro 
pohodlnou práci je pila osazena laserem a průhledný 
kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost 
obsluhy a dokonalý přehled nad pracovním místem. 
Součástí je i prachový sáček pro odvod pilin.

PILA BYLA V LETOŠNÍM 

ROCE VYHLÁŠENA 

NEJLEPŠÍ DIY POKOSOVOU 

PILOU NA NĚMECKÉM TRHU.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 000 W
Otáčky:  4 200 ot./min.
Průměr kotouče:  TCT, 305 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Rozsah otáčení stolu:  47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:  2 x 45°
Prořez 90°/90°:  340 x 90 mm
Prořez 90°/45°:  240 x 90 mm
Prořez 45°/90°:  340 x 55 mm
Prořez 45°/45°:  240 x 55 mm
Rozměry:  920 x 700 x 460 mm
Hmotnost:   23 kg  

POKOSOVÁ PILA S POTAHEM, 

LASEREM A OBOUSTRANNÝM 

NASTAVENÍM NÁKLONU

8 999 Kč     333 €HM 120 L

11 499 Kč / 425 €
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