
                                                                      
 

EKOLOGICKÁ KOTOUČOVÁ PILA ECO TWIN 400   

     

 
• Technicky velmi pokroková kotoučová pila švédské výroby na zpracování měkkého 

 i tvrdého dřeva 
• 2 horizontální pilové kotouče s karbidovými hroty , snadno a rychle demontovatelné 
• Kvalitní zpracování a použité materiály 
• Vyniká maximální přesností řezu 
• Vysoká výkonnost práce, nízká hladina hluku 
• Komfortní ovládání, laserový zaměřovací bod 
• Stacionární varianta ( standard ) 
• Mobilní varianta ( na přání );  podvozek 40 km/h nebo 80 km/h 
• Integrovaný hydraulický systém 
• Hydraulický rotator 
• Hydraulicky ovládaný podavač na kulatinu 
• Odsavač prachu ( příslušenství na přání ) 
• EcoSlip bruska na pilové kotouče ( na přání)  / diamantový disk/

            

           Dokonalost díky technice 

Kotoučová pila ECOSÅGEN ECO TWIN 400 XL

Dokonalost švédské kvality    Jistota švédské kvality



                                                                      
 
 

Funkce:  

• Ekologická pila pracuje se dvěma vodorovnými pilovými listy. Pila je během řezání 
stále pevná,  pevně fixovaná 3 páry individuálně nastavitelných hydraulických 
opěrných nohou. 

• Pilové listy se překrývají asi 5 mm, aby bylo zajištěno, že dřevo je správně 
řezáno. Pilové listy pracují od středu směrem k povrchu kulatiny, což znamená, že 
žádné nečistoty nejsou do kmene taženy, ale vyhozeny ven. To umožňuje řezání   
100 - 150 kmenů před nutným broušením pilových kotoučů. 
 
 
 

  
 
 
 
 

• S průměrem pilového kotouče 400 mm s karbidovými hroty je tření mezi dřevem a 
listy kmene minimální. Je velmi vzácné, že pilový kotouč uvízl v důsledku zpracování 
tvrdého dřeva atd. 
 

• Předpokladem špičkových výsledků řezání je to, že kmen je při řezání absolutně 
stabilní a nehybný a současně že v pilové jednotce nejsou žádné vibrující části. 
 

• Pilové kotouče jsou velmi stabilní, přestože zpracovávají střídavě tvrdé a měkké 
dřevo. Pilový kotouč sám o sobě má tuhost, která dává dobrou přesnost na rozdíl 
např. od pásových pil, kde se pásy mohou ohýbat odporem, zatímco zpracované dřevo 
se v mnohých případech zvlní . 
 
 

Přesné a tuhé uložení pilových kotoučů podporuje dokonalou přesnost řezu, na rozdíl 

 pil. kotoučem minimální.
Díky konstrukcí pilových kotoučů s karbidovými hroty a jejich průměru ( 400 mm) je tření mezi
zpracovávaným dřevem a pilovým kotoučem minimální. Je velmi vzácné, že by pilový kotouč
uvízl v řezu při zpracování i tvrdého dřeva.

Předpokladem špičkových výsledků při řezání je i to, že je řezaný kmen při řezání dokonale
stabilní a nehybný a také že v pilové jednotce nejsou žádné vibrující části.

Pilové kotouče jsou velmi stabilní, i když zpracovávají střídavě měkké a tvrdé dřevo. Přesné
a tuhé uložení pilových kotoučů zajišťuje dokonalou přesnost řezu při zpracování jakéhokoliv dřeva,
na rozdíl od např. pásových pil, kde se pásy mohou ohýbat odporem a zpracované dřevo sa 
v mnohých případech zvlní. 
Dokonalá přesnost řezů je u pily ECO TWIN 400 XL zajištěna i u zpracování dřeva, které bylo 
napadeno kůrovcem. 

Zpracování dřeva nové generace

   Jistota švédské kvality

Elektronická řídící
jednotka

Hydraulické ovládání

Sámovací jednotka



                                                                      
 

Technické údaje: 

• Základní délka pily / standard modul /                                                        6 200  mm 
• Možnost prodloužení prac. délky pily/     2x 2000 mm;  max. délka    10 200  mm 
• Max. průměr zpracovávaného materiálu                                                       480  mm  
• Max průměr zprac. mater.  s příslušenstvím / na přání/ EcoBig                 750  mm 
• Max rozměr hranolů / čtvercový blok/                                                    250x250 mm 
• Max rozměr prkna                                                                                         75x300 mm 
• Prořez pilových kotoučů                                                                                       4,1 mm 
• Zaměřovací bod                                                                                                          laser 
• Opěrné nohy hydraul. výsuvné                                                                             3 páry 
• Průměr pilových kotoučů / karbidové hroty/                                                  400 mm 
• Elektromotor / strandardní model /                                                                    5,5 kW 
• Elektromotor / model TURBO /                                                                            7,5 kW 
• Váha ( mobilní verze)                                                                                           1 400 kg 
• Délka ( mobilní verze, zákl.modul )                                                                      10,2 m 
• Výkon                                                                  cca 6 – 10 zpracovaných kmenů / hod. 
• Požadavek na energii                                                       25 A pro 5,5 kW 400 V motor 
• Požadavek na energii                                                       35 A pro 7,5 kW 400 V motor 

 

     

Dovozce:                                                                                                           Obchodní partner:

 Agrokom-tech BRYSS s.r.o.
  Obchodní a servisní centrum 
 Jarošovská 1267 / II
 377 01 Jindřichův Hradec

 Tel:  +420 606 620 750;    602 409 008
 info@at-bryss.cz          www.at-bryss.cz

CZ a SK

Technické parametry

Jistota švédské kvality

Maximální komfort 
obsluhy

Dovozce pro ČR a Slovensko: Váš obchodní partner:

Rezkova 1271/II

;    603 037 036


