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KAPOVACÍ A STOLOVÁ  
KOTOUČOVÁ PILA

Mnohostranná, kompaktní a robustní stolová, kapovací a 
pokosová pila pro řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Umožňuje bezpečnou a jednoduchou obsluhu u všech apli-
kací a nastavených úhlových poloh. Optimální pro lehké, 
přesné a bezpečné provádění čtyř základních pilových řezů:   
Podélných, příčných, zkosených a úhlových řezů.

KTS 140 Combi
Obj. č. 0701 435 0

Výkonově silný a kvalitní indukční motor pro bezúdržbový 
trvalý provoz.
Dlouhá životnost a úspora nákladů.

Přestavba ze stolové kotoučové pily na kapovací pilu bez 
použití nástroje.
Rychlé a jednoduché přestrojení podle případu aplikace.

Aretační body pro nejběžnější úhly šikmých a zkosených 
řezů.
Možnost jednoduché a přesné fixace standardních úhlů.

Odnímatelné stabilní patky a integrované rukojeti pro přenášení.
Optimálně vhodná pro jednoduchou přepravu a pro měnící se způsoby 
použití na stavbách.

Přestavitelný doraz obráběného kusu.
Přesné obrobení i malých obráběných kusů.

2 roky záruka.
Na výrobní chyby a na chyby materiálu.

Použití jako stolové kotoučové pily. Paralelní 
doraz (1) je obsažen v rozsahu dodání.

Die KTS 140 Combi se může provozovat také bez stabilních patek např. na pracovním stole.
Pokosy a sklony, a také otočný stůl pily umožňují velké množství aplikací. Uschování štípacího 
klínu v režimu kapovací pily (1).

V režimu kapovací pily musí být namonto-
ván ochranný kryt (1). Posuvná opěra (2) 
je umístěna na vnitřní straně.
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Rozsah dodávky
Obr. Označení Obj. č. Bal./ks
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Kapovací a stolová kotoučová pila KTS 
140 Combi včetně namontovaného 
univerzálního kotouče pily, paralelního 
dorazu, posuvné opěry, 4 odníma-
telných stabilních patek, ochranného 
krytu kotouče pily, montážního nářadí 
a upínky obráběného kusu
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Technické parametry
Napětí 230 V
Třída ochrany II / 
Příkon 2 000 W
Odevzdaný výkon 1 550 W
Volnoběžné otáčky 2 850 ot./min
Max. Ø kotouče pily 250 mm
Otvor kotouče pily 30 mm
Hloubka řezu x šířka řezu:
Max. rozsah řezu při 90°/90° (Š x V) 140 x 68 mm
Max. délka řezu při 90°/90° (Š x V) 180 x 20 mm
Max. rozsah řezu při 45°/90° (Š x V) 95 x 70 mm
Max. délka řezu při 45°/90° (Š x V) 120 x 46 mm
Max. rozsah řezu při 90°/45° (Š x V) 70 x 95 mm
Max. délka řezu při 90°/45° (Š x V) 150 x 20 mm
Max. rozsah řezu při 45°/45° (Š x V) 50 x 95 mm
Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila (Š x V) 0 - 70 mm
Max. hloubka řezu při 45° jako stolová pila (Š x V) 0 - 32 mm
Max. nastavení pokosu (vlevo/vpravo) 45°/45°
Max. nastavení sklonu 45°
Rozměry (D x Š x V) 700 x 670 x 750 mm
Hmotnost 37 kg
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