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Soustruh na dřevo Scheppach LATA 5.0 je vhodný pro 
náročné hobby uživatele, výuková centra, dílny a dokáže 
splnit i většinu z nároků profesionálních uživatelů. Díky velmi 
pevné litinové konstrukci, litinovému koníku i vřeteníku a 
pevnému podstavci s gumovými nožičkami je chod stroje 
prostý vibrací a soustruh je tak velmi přesný. Na tom se podílí 
i perfektně rovné, strojově obráběné lože soustruhu. Pinola 
koníku má otvor k obrábění dlouhých obrobků. Velkou 
výhodou je velká výška středu na ložem, takže se dají obrábět 
i obrobky s velkým průměrem.  Stroj je samozřejmě vybaven 
regulací otáček v 10-ti stupních a velmi lehce nastavitelnou 
širokou opěrkou soustružnického nože. Otáčky se dají přepínat 
mezi pravým a levým chodem. Maximální vzdálenost hrotů je 
skvělých 1050 mm. Pro možnost obrábění velkých obrobků je 
vřeteník otočný o 180°. Součástí podstavce je i praktická police s 
otvory na bezpečné uložení dlát a jiných nástrojů.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  750 W
Počet otáček:  500 - 2100 ot./min.
Počet rychlostí:  10
Max. Ø soustružení:  355 mm
Max. točná délka:  1050 mm
Výška lože:  910 mm
Upnutí vřetene:  M 33
Rozměry stroje:  1610/490/1175 mm
Hmotnost:   92 kg

SOUSTRUH 

NA DŘEVO

19 999 Kč     739 €LATA 5.0

22 199 Kč / 823 €
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10 rychlostí

Litina

PROFESSIONAL

Snadná výměna 
řezného kotouče

Kompaktní dělící pila na kov Scheppach MT 140 se 
výborně hodí jak pro práce v terénu na stavbách tak i 
pro domácí použití v dílně. Je určená na přesné a čisté 
řezání kovových materiálů a oceli, železných profi lů a 
kulatiny, litiny a neželezných kovů. Kompletní ochrana 
kotouče bezpečnostním krytem zaručuje uživateli 
maximální bezpečnost. Aretace vřetene zajišťuje 
rychlou a pohodlnou výměnu řezného kotouče. 
Svěrák k uchycení materiálu s nastavitelným úhlem 
pokosu do 45° je součástí dodávky. Pila se dá složit a 
dá se tak snadno přepravovat.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  2 000 W
Otáčky:  3000 ot./min.
Průměr kotouče:  355 mm
Vnitřní průměr:  25,4 mm
Řezná kapacita při 90°:  50 x 230 mm / Ø 100 mm
Nastavení úhlu pokosu:  30° - 0° - 45°
Rozměry stroje:  580x310x400 mm
Hmotnost:   17 kg

DĚLÍCÍ PILA 

NA KOV 

4 599 Kč     169 €MT 140

5 499 Kč / 203 €
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