
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piły ukośne MT zostały zaprojektowane specjalnie do cięcia profili aluminiowych i charakteryzują się możliwością 
wykonywania bardzo dokładnych cięć w profilach aluminiowych pod kątem 45º, w prawo i w lewo oraz pod kątem 
90º. Piła jest przesuwana ręcznie w górę i w dół za pomocą jednego uchwytu, który można przestawiać w różne 
pozycje w celu zmiany kąta. 
 
Piły ukośne MT są standardowo wyposażone w aluminiową piłę o 80 zębach, aby osiągnąć gładkie cięcie i są 
wyposażone w prawe ramię, aby zapewnić 108 cm całkowitej długości cięcia, z regulowaną i zdejmowaną zakładką 
pomiarową. 
 
MT481 jest wyposażona w pneumatyczny system mocowania, który umożliwia łatwe i szybkie mocowanie szerokiej 
gamy profili. MT481 jest wyposażona w pistolet powietrzny do oczyszczania obszaru cięcia. 

MT 481 PNEUMATYCZNA UKOŚNA PIŁA DO PROFILI ALUMINIOWYCH 

DLACZEGO WYBRAĆ MT481? 

INTELIGENTNY SYSTEM PNEUMATYCZNY 
Użyteczny system pneumatyczny, aby szybko  
i mocno przytrzymać profil oraz uzyskać gładkie  
i dokładne cięcie. 
 
 
 
WSZECHSTRONNY SYSTEM MOCOWANIA 
Nowe prasy mogą być zaprojektowane na życzenie  
dla specjalnych profili. 
 
 
 
 
CZYSTE MIEJSCE PRACY 
Po cięciu odpady zsuwają się w dół, pozostawiając 
obszar roboczy czysty od skrawków i wiórów. 
 

INNE CECHY 
Þ Pozycja nylonowego dociskacza 

może być przesuwana w górę  
i w dół, aby dostosować go do 
każdego rodzaju profilu. 

Þ Tarcza piły jest połączona 
bezpośrednio z silnikiem,  
bez przekładni i pasków,  
co gwarantuje najlepsze możliwe 
cięcie. 

Þ Dokładna regulacja przy zmianie 
kąta cięcia gwarantuje minimalne 
straty materiału 
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Działanie Elektryczny / Pneumatyczny system 
mocowania 

Napięcie 220 / 230 V (50Hz) 
Moc nominalna 0,75 KM 
Prędkość obrotowa piły 3.000 obr/min 
Ciśnienie robocze 4 - 5 barów 
Piła Ø250 x Ø30 Z80 
Kąty cięcia 90° i 45° lewo / prawo 
Maks. szerokość cięcia 50 mm 
Maks. wysokość cięcia 54 mm 
Prawe ramię z podziałką 
milimetrową 

108 cm 

Wysokość 118 cm 
Szerokość 150 cm (248 cm z dostawką) 
Głębokość 51 cm 
Waga 95 Kg 

Art. 451361 Art. 451375 Art. 141329 Art. 140370 

    
Nylonowa prasa Stopa do nylonowej prasy Przedłużka  

do profili aluminiowych 1m 
Uniwersalna piła tarczowa 
Z80 (w zestawie z maszyną)  

Kompresory dla miejsc pracy bez instalacji sieci sprzężonego powietrza. 
Art. 020944 Art. 020938 Art. 020940 Art. 020924 Art. 020926 

     
Kompresor 6l, 1HP 
Bezolejowy kompresor 
tłokowy, lekki, 
praktyczny i cichy, 
idealny do wszystkich 
tych zastosowań, 
które wymagają ciszy i 
łatwości transportu. 

Kompresor 9l, 0,5HP 
Z poziomem hałasu od 
zaledwie 40 dB  
i prawie bez wibracji 
podczas pracy. 

Kompresor 24l, 1HP 
Z poziomem hałasu od 
zaledwie 42 dB i 
prawie bez wibracji 
podczas pracy. 

Kompresor 24l, 2HP 
Wysoka wydajność 
dzięki cichej, 
bezolejowej pompie. 
Łatwy w transporcie i 
ustawieniu. Poziom 
hałasu już od 59 dB(A). 

Kompresor 24l, 2HP 
Smarowana sprężarka 
z napędem 
bezpośrednim. 
Doskonała technologia 
i prosta obsługa. 

DANE TECHNICZNE MT481 – art. 720508 

AKCESORIA DLA MT481  


