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230 / 400 V

Náhradní kotouč 
48 zubů ZDARMA
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AMotor:  230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz, indukční

Příkon:  2 200 W nebo 2 800 W
Počet otáček:  2 800 ot/min.
Průměr kotouče:  TCT, 315 mm
Vnitřní průměr kotouče:  30 mm
Počet zubů kotouče:  24
Rozměry stolu:  800 x 550 mm
Výška stolu:  850 mm
Hloubka řezu při 90°:  83 mm
Hloubka řezu při 45°:  49 mm
Rozsah nastavení:  45°- 90°
Délka vodící lišty:  960 mm
Rozměry stroje:  1750x1240x1150 mm
Hmotnost:  56 kg

Stolová pila Scheppach TS 310 představuje svými parametry a výbavou vrcholný model ve své třídě. Plná výbava zahrnuje moderní indukční motor, TCT 
kotouč s dlouhou životností a průměrem 315 mm, posuvný stolek s vodící lištou, mohutné dorazy, možnost podélného prodloužení a bočního rozšíření 
pracovní plochy, kryt kotouče s integrovaným nástavcem na odsávání pilin, kolečka a sklopné rukojeti pro snadný transport, snadné nastavení výšky řezu 
pomocí otočného kola, pevný rám opatřený kvalitním lakováním, galvanicky ošetřenou pracovní plochu a další řezný kotouč pro přesné řezání s počtem zubů 
48. Díky své robustní konstrukci je pila vhodná jak pro náročné hobby uživatele, tak pro profesionální řemeslníky.

STOLOVÁ PILA

9 999 Kč     369 €TS 310

12 799 Kč / 475 €

PROFESSIONAL

Praktický, lehce přenosný a snadno složitelný stojan 
MT 60 je ideálním řešením v případě, že nemáte 
dostatek místa na pracovním stole nebo pokud 
svůj stroj často přenášíte. Je univerzální a jde na něj 
připevnit většina nářadí, které je na trhu. Ideální na 
pokosové pily, frézky, pily na kov, protahovačky, 
brusky apod. Výška je nastavitelná do 6-ti poloh a 
nohy se dají složit. Celý stolek se tak dobře skladuje 
i převáží. Výhodou je i velká plocha stolu a vysoká 
nosnost 150 kg.
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Výškové
nastavení

Výška stojanu:  595/720/740/770/795/820 mm
Max. doporučené zatížení:  150 kg
Velikost upínací desky:  60 x 46 cm
Rozměry:  970 x 820 x 825 mm
Hmotnost:  11,7 kg

UNIVERZÁLNÍ STOJAN PRO 

STACIONÁRNÍ NÁŘADÍ

1 999 Kč     73,99 €MT 60

2 699 Kč / 99,99 €
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Kompaktní a lehký univerzální stojan UMF 1600 je 
ideální nejenom pro pokosové pily (je vhodný pro 95% 
pokosových pil, které jsou na trhu), ale může sloužit jako 
pracovní stůl i pro některé druhy brusek, dělících pil na 
kov apod. Používání stojanu je mnohem fl exibilnější 
a pohodlnější způsob, než pokud máte pilu pevně 
umístěnou na pracovním stole. Jednak Vám potom na 
ponku nepřekáží, ale hlavně si můžete umístit stojan 
libovolně do prostoru nebo třeba ven před dílnu, a to 
se hodí hlavně při krácení delších profi lů. Podstavec má 
snadno sklopné nohy, dá se rychle složit a je vyroben 
z kombinace lehkého hliníku a oceli. S váhou pouhých 
12 kg je tak ideální i pro řemeslníky, kteří často pracují na 
různých místech a potřebují stojan, který se dá snadno 
přenášet a transportovat. Stojan je skvěle vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny 
pohodlným rychloupínacím systémem, oboustranně vysouvatelná dvojitá příložná 
ramena se dají nastavovat bez pomoci nářadí v rozsahu 100 až 265 cm a jsou vybavena 
výškově přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profi lem, který může sloužit 
jako doraz při krácení prken apod. Doporučené zatížení 150 kg je dostatečné pro 
všechny druhy prací, které mohou nastat.
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Lehký
a kompaktní

Výška stojanu:  81 cm
Rozsah prodloužení ramen:  100 – 165 cm
Max. doporučené zatížení:  150 kg
Rozměry stroje:  1000 x 580 x 810 mm
Hmotnost:  12,0 kg 

STOJAN PRO 

POKOSOVÉ PILY

1 999 Kč     73,99 €UMF 1600

2 999 Kč / 111 €

100 - 165cm

81cm
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Výška stojanu:  90 cm
Rozsah prodloužení ramen:  125 – 200 cm
Max. doporučené zatížení:  150 kg
Rozměry stroje:  1250 x 632 x 900 mm
Hmotnost:  13,5 kg 

Pevný a stabilní univerzální stojan UMF 2000 je ideální 
nejenom pro pokosové pily (je vhodný pro 95% 
pokosových pil, které jsou na trhu), ale může sloužit 
jako pracovní stůl i pro některé druhy brusek, dělících 
pil na kov apod. Používání stojanu je mnohem fl exibilnější 
a pohodlnější způsob, než pokud máte pilu pevně umístěnou 
na pracovním stole. Jednak Vám potom na ponku nepřekáží, ale 
hlavně si můžete umístit stojan libovolně do prostoru nebo třeba 
ven před dílnu, a to se hodí hlavně při krácení delších profi lů. 
Podstavec má snadno sklopné nohy, dá se rychle složit a je vyroben 
z kombinace lehkého hliníku a oceli. S váhou pouhých 13,5 kg je 
tak ideální i pro řemeslníky, kteří často pracují na různých místech 
a potřebují stojan, který se dá snadno přenášet a transportovat. 
Stojan je skvěle vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny 
pohodlným rychloupínacím systémem, oboustranně 
vysouvatelná dvojitá příložná ramena se dají nastavovat bez 
pomoci nářadí v rozsahu 125 až 200 cm a jsou vybavena výškově 
přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profi lem, který může 
sloužit jako doraz při krácení prken apod. Doporučené zatížení 
150 kg je ideální pro všechny druhy prací, které mohou nastat.

STOJAN PRO 

POKOSOVÉ PILY

2 599 Kč     95,99 €UMF 2000

3 499 Kč / 129 €

Vhodný pro 95% 
pokosových pil na trhu
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90 cm

116 - 200 cm
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Výška stojanu:  81,5 cm
Max. svěrací síla:  1000 kg
Max. rozsah čelistí:  950 mm
Šířka čelistí:  205 mm
Max. zatížení stojanu:  150 kg
Rozměry stroje:  1070 x 980 x 895 mm
Hmotnost:  19 kg  

Velmi důmyslně zkonstruovaný třínohý svěrák 
Scheppach MJ 180 je svými uživateli považován za 
jednu z nejchytřejších vychytávek, kterou si lze do dílny 
pořídit. Ať už budete řezat, vrtat, brousit, hoblovat 
či něco opravovat, už nikdy nebudete od nikoho 
potřebovat „něco přidržet“. Jednoduše vložíte předmět 
oběma rukama mezi čelisti, které snadno stisknete 
pomocí nožní páky a předmět tak upevníte ve zvolené 
poloze silou až 1000 kg. Pak už jen zamykacím tlačítkem 
předmět bezpečně zajistíte a můžete pracovat. Stejně 
jednoduše předmět i odblokujete a vyjmete. Díky 
velkému rozsahu čelistí až 950 mm můžete do svěráku 
upevnit téměř vše, od tenkého plechu po dveře 
položené na šířku. Pokud jste řemeslník a máte dva 
svěráky, velice rychle si kdekoliv na stavbě vytvoříte 
pevný a velký pracovní stůl (stačí mezi svěráky upnout 
velkou desku nebo několik prken). I když je celokovová 
konstrukce svěráku velmi robustní, díky přijatelné 
váze a hlavně systému snadného složení je skvělý i na 
převážení nebo skladování – ve složeném stavu zabere 
opravdu málo místa.

MULTIFUNKČNÍ 

STOJANOVÝ SVĚRÁK

3 999 Kč     149 €MJ 180

4 799 Kč / 177 €

19 kg
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Snadné a rychlé 
upnutí


