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Pásová pila Scheppach HBS 20 je ideálním řešením pro 
náročné hobby uživatele nebo poloprofesionální dílny, 
které vyžadují rychlé a  přesné řezání v  materiálech, 
jako je plast či tvrdé nebo měkké dřevo. Základem 
stroje je výkonný indukční motor, rám z oceli a pevný 
ocelový stůl, který se dá naklápět v rozmezí 0° až 45°. 
Pro přesné rovné řezy je stůl vybaven posuvným 
pravítkem s  rychloupínací pákou. Vodící kladky 
pilového pásu nedovolují odchýlení pilového listu a tak 
jsou řezy i na tomto základním modelu velmi přesné. 
Díky konstrukci rámu je dostačující i  řezná kapacita 
80 mm. Výměna pilového pásu je také velmi snadná 
díky systému vyklopení celé boční stěny. Kompaktní 
rozměry stroje jsou výhodou hlavně pro menší dílny, 
ale díky nim se se strojem zase dobře manipuluje a jde 
i lehce převážet. V základně jsou připraveny otvory pro 
pevné přichycení pásové pily k pracovní desce.

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  250 W
Rychlost pilového pásu:  1490 m/min
Průměr kola setrvačníku:  205 mm
Rozměr pilového pásu: 1400 x 6,35 x 0,35 mm
Šířka pilového pásu:  min. 3,5 / max. 12 mm
Max. řezná výška:  80 mm
Max. řezná šířka:  200 mm
Rozměr pracovního stolku: 300 x 300 mm, ocel
Nastavení úhlu pracovního stolku: 0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:  100 mm
Rozměry stroje:  710 x 270 x 360 mm
Hmotnost:  20 kg 

PÁSOVÁ PILA

3 799 Kč     141 €HBS 20

4 399 Kč / 163 €
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Pásové pily mateřské Pásové pily společnosti 
Scheppach dostali v minulosti získali spoustu ocenění 
jak v anketách koncových zákazníků, tak od odborné 
veřejnosti. Mnohé ze svého know-how přenesl 
Scheppach i  na pásovou pilu určenou pro širokou 
veřejnost. Scheppach HBS 300 je ideální kombinací 
výkonu a dobré ceny pro všechny domácí kutily nebo 
menší odborné dílny. Díky velmi solidní celokovové 
konstrukci, velkému litinovému pracovnímu stolku 
s přesným paralelním dorazem i úhelníkem a hlavně 
díky perfektně vycentrovaným a  leštěným vodičům 
pilového pásu, budete překvapeni přesností řezu. 
Dlouhé přímé řezy, oblouky, řezy pod úhlem, složené 
řezy, vše zvládá pila Scheppach s  přehledem. Díky 
nastavení rychlosti pásu a  velmi silnému motoru, 
můžete pracovat s  rozličnými materiály – měkké 
či tvrdé dřevo, polystyren, plast ap. Díky možnosti 
připojení odsávání se výrazně potlačí prašnost ve vaší 
dílně. Pro ještě příjemnější práci v ideální výšce je stroj 
standardně vybaven pevným ocelovým podstavcem.
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Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  740 W
Počet otáček:  1 440 ot./min
Rychlost pilového pásu: 2 rychlosti, 340 a 740 m/min
Průměr kola setrvačníku:  315 mm
Délka pilového pásu:  2240 mm
Šířka pilového pásu:  min. 6 / max. 15 mm
Max. řezná výška:  175 mm
Max. řezná šířka:  306 mm
Rozměr pracovního stolku: 545 x 400 mm, litina
Výška pracovního stolku:  850 mm
Nastavení úhlu pracovního stolku: 0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:  100 mm
Rozměry stroje:  490 x 360 x 1125 mm
Hmotnost:  75 kg

PÁSOVÁ PILA 

S PODSTAVCEM

12 999 Kč     481 €HBS 300

14 999 Kč / 555 €

Úhlový doraz 
ve standardu

Litina
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ÚHLOVÉ PRAVÍTKO

od -60° do +60°

BOHATÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ BASA1

Obj. č.: 7901501001
Cena: 299,- Kč | 10,99 Eur

PILOVÉ PÁSY

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI

Obj. č.: 73220701
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI

Obj. č.: 73220702
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI

Obj. č.: 73220703
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI

Obj. č.: 73220704
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI

Obj. č.: 73220705
Cena: 799,- Kč | 29,99 Eur

Nenechte se mýlit kompaktními rozměry. Pásová 
pila Scheppach BASA 1 je profesionální stroj, který 
v sobě zahrnuje většinu jedinečných prvků z celé 
řady BASA, ověnčené mnohými tituly. Tato stolová 
pila tak vytváří třídu sama pro sebe. Vše začíná velmi 
precizním vedením pilového pásu na třech válečkách, 
a to jak nad, tak i pod stolem. Pás je přesně veden 
na velkém, speciálně centrovaném kole s gumovým 
povrchem. Horní část držáku pilového pásu je výškově 
nastavitelná. Masívní stolek je vyroben z litiny a dá se 
naklápět v rozmezí 45°. Stolek dodává dostatečnou 
podporu pro obrobek a díky úpravě povrchu výrazně 
snižuje tření, takže obrobek po něm můžete naprosto 
přesně posouvat. Velmi přesné pravítko, osazené pro 
zlepšení čitelnosti měřítka zvětšovacím sklem, se dá 
uchytit z obou stran pilového pásu. Pila se vyznačuje i 
vynikajícími hodnotami řezné výšky a šířky, které dělají 
100 mm a 195 mm. Pásová pila je rovněž vybavena 
konektorem pro připojení odsavače pilin.

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  300 W
Rychlost pilového pásu:  880 m/min
Průměr kola setrvačníku:  205 mm
Délka pilového pásu:  1490 mm
Max. řezná výška:  100 mm
Max. řezná šířka:  195 mm
Rozměr pracovního stolku:  320 x 310 mm, litina
Nastavení úhlu pracovního stolku:  0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:  100 mm
Rozměry stroje:  450/500/700 mm
Hmotnost:  23 kg 

PÁSOVÁ

PILA

5 199 Kč     193 €BASA 1

6 799 Kč / 251 €

Stůl z litiny
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ÚHLOVÉ PRAVÍTKO

od -60° do +60°

BOHATÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ BASA3

Obj. č.: 73120025
Cena: 899,- Kč | 33,99 Eur

PILOVÉ PÁSY

12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI

Obj. č.: 73190701
Cena: 699,- Kč | 25,99 Eur

3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI

Obj. č.: 73190706
Cena: 899,- Kč | 33,99 Eur

6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI

Obj. č.: 73190702
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI

Obj. č.: 73190707
Cena: 599,- Kč | 22,99 Eur

16 x 0.4 x 2360 mm 

Obj. č.: 73190713
Cena: 1 299,- Kč | 48,99 Eur

Pásová pila Scheppach BASA 3 je profesionální 
stroj, který v sobě zahrnuje většinu jedinečných 
technologických řešení z celé řady BASA, ověnčené 
mnohými tituly. Tato stolová pila tak nabízí mnohem 
více, než její konkurenti ve třídě. Vše začíná velmi 
precizním vedením pilového pásu na třech kalených 
heavy-duty válečkách, a to jak nad, tak i pod stolem. 
Pás je přesně veden na velkém, speciálně centrovaném 
a broušeném kole s gumovým povrchem. To je 
součástí unikátního systému nastavitelné rychlosti 
Vario Drive. Horní část držáku pilového pásu je 
výškově nastavitelná otáčením ovládacího kolečka. 
Pás sám se dá bleskově vyměnit díky jednoduchému 
mechanizmu s rychloupínací pákou. Masívní stolek je 
vyroben z litiny a dá se naklápět v rozmezí -8° až +45°. 
Stolek dodává dostatečnou podporu pro obrobek 
a díky úpravě povrchu výrazně snižuje tření, takže 
obrobek po něm můžete naprosto přesně posouvat. 
Velmi přesné pravítko, osazené pro zlepšení čitelnosti 
měřítka zvětšovacím sklem, se dá uchytit z obou 
stran pilového pásu. Pila se vyznačuje i vynikajícími 
hodnotami řezné výšky a šířky, které dělají 205 mm a 
306 mm. Pásová pila je rovněž vybavena konektorem 
pro připojení odsavače pilin a robustním stojanem s 
kolečky a výsuvnou pákou pro snadný transport. Na 
výběr je jak varianta na 230 V, tak i na 400 V.

Motor:  230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz, indukční
Příkon:  800 W nebo 700 W
Rychlost pilového pásu:  370 - 750 m/min
Průměr kola setrvačníku:  315 mm
Délka pilového pásu:  2360 mm
Max. řezná výška:  205 mm
Max. řezná šířka:  306 mm
Rozměr pracovního stolku:  548 x 400 mm, litina
Nastavení úhlu pracovního stolku:  -8° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:  100 mm
Rozměry stroje:  860/600/1115 mm
Hmotnost:  75 kg

PÁSOVÁ PILA 

S PODSTAVCEM

16 999 Kč     629 €BASA 3

19 499 Kč / 723 €

Nastavitelná 
rychlost
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230 / 400 V

PROFESSIONAL


