
NEW Handy 350

Univerzální robustní , ale lehká 
stavební pila pro suché i mokré řezy.

Suchý řez – připojení vysavače.

Mokrý řez – připojení tlakové vody 
přes rychlospojku.

Použití jako pojezdová pila nebo jako 
naklápěcí rozbrušovací pila.

Použití: zámková dlažba, střešní tašky, 
betonové obrubníky atd.

Výkon motoru (kW) 2,2
Napětí motoru (V) 230
Frekvence motoru (Hz) 50
Průměr hřídele kotouče (mm) 25,4
Max. průměr kotouče (mm) 350
Max. hloubka řezu (mm) 100
Max. řezná délka (mm) 230
Čistá hmotnost (kg) 38
Rozměry balení D x Š x V (mm) 800 x 500 x 700

HANDY350

STAVEBNÍ PILY
A HLADIČKY BETONU



Stavební pily na cihly a bloky
Univerzální a robustní pily na cihly a  bloky.

bali mekano 500/700

Pro řezání široké škály materiálů

Materiály Cihly Teraco Beton Porotherm Ytong Pískovec Obrubník Mramor

Díky menší velikosti je možné je lehce skladovat.

Odolná, lehká, eloxovaná a extrudovaná hliníková konstrukce, 
díky které se stroj lehce převáží i přemísťuje na staveništi.

Nádrž na vodu je z pozinkované oceli, takže nedochází k oxidaci.

Pojezd vybavený podavačem  klouže po zpevněných kolejnicích 
z eloxovaného hliníku, což zlepšuje kvalitu a přesnost řezu
a brání oxidaci způsobené kontaktem s vodou.

Hloubka řezu  v rozsahu od 200 mm u BALI 500 do 350 mm
u BALI 700.

Řeznou hlavu lze snadno výškově nastavit a tím přizpůsobit 
různým požadovaným hloubkám řezu.

Výborný stroj pro řezání nejběžnějších velikostí bloků.

Napětí motoru (V)
Frekvence (Hz)
kW (HP)
Kapacita nádrže na vodu (l)
Vnitřní průměr kotouče (mm)
Max. průměr kotouče (mm)
Kotouč v ceně stroje  (mm)
Max. řezná délka (mm)
Max. hloubka řezu (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Rozměry balení D x Š x V (mm)
Sklopné nohy + kolečka

BALI 500 MEKANO
1 - FÁZOVÁ 3 - FÁZOVÁ

50

42
25,4

400 / 450 / 500
ANO 500

480 (při maximální hloubce řezu)
MAX. 200

89,2
1260 x 880 x 640

ANO

230

2,2 (3)

400

3 (4)

BALI 700 MEKANO
1 - FÁZOVÁ 3 - FÁZOVÁ

230 400
50

3 (4)
42

25,4
600 / 650 / 700

NE
Kotouč    700 / 270
Kotouč    700 / 355

540 (při maximální hloubce řezu)
128

1450 x 850 x 800
ANO

Napětí motoru (V)
Frekvence (Hz)
kW (HP)
Kapacita nádrže na vodu (l)
Vnitřní průměr kotouče (mm)
Max. průměr kotouče (mm)
Kotouč v ceně stroje  (mm)
Max. hloubka řezu (mm) 1 řez
Max. hloubka řezu (mm) 2 řezy
Max. řezná délka (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Rozměry balení D x Š x V (mm)
Sklopné nohy + kolečka



PERLANATO 200 / 700
230
50

1,1 (1,5)
32

22,2
200

ANO 200
40

700 při hloubce řezu 20mm
50

ANO

Napětí motoru (V)
Frekvence (Hz)
kW (HP)
Kapacita nádrže na vodu (l)
Vnitřní průměr kotouče (mm)
Max. průměr kotouče (mm)
Kotouč v ceně stroje  (mm)
Max. hloubka řezu (mm)
Max. délka řezu (mm)
Hmotnost (kg)
Sklopné nohy

PERLANATO 200 / 1000
230
50

1,1 (1,5)
42

22,2
200

ANO 200
40

1000 při hloubce řezu 20mm
57

ANO

Stavební pily na přesné řezání stavebních materiálů

PERLANATO 200/700, 200/1000

200 / 700

200 / 1000

Řada PERLANATO je univerzální, praktická a vysoce odolná

Usazeno na hliníkovém rámu

Řez je vždy tenký a přesný

Vhodné k řezání keramických a porcelánových dlaždic

Oba modely mají praktické skládací nohy

Oba modely jsou standardně dodávány s diamantovým 
kotoučem v ceně



HALCON 95 / 125

HALCON 65

MOTOROVÉ HLADIČKY BETONU 

HALCON 65, 95, 125

HALCON 65
benzinový

HONDA GX160
ruční
4 / 5,5

60
mechanické

62

HALCON 95
benzinový

HONDA GX160
ruční
4 / 5,5

90
mechanické

81,2

HALCON 125
benzinový

HONDA GX270
ruční

6,6 / 9
120

mechanické
113

Typ motoru
Model motoru
Startování
Výkon (kW (HP))
Šíře záběru (cm)
Nastavování lopatek
Hmotnost (kg)

váš dodavatel:

Katalog je platný od 27.2.2017. Změna označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

Vhodné pro rychlou a dokonalou úpravu betonových podlah všech velikostí

Model HALCON-65 nabízí navíc možnost pracovat velmi blízko stěn

Sklon lopatek lze jednoduše regulovat pomocí zatahovacího systému lopatek

Díky své velikosti lze hladičky pronést dveřmi do domů a bytů, aniž by je bylo nutné skládat

Chromovaná odstředivá spojka zajišťuje nejvyšší výkon při vysokých, středních i nízkých otáčkách

Systém nouzového zastavení v souladu s bezpečnostními předpisy EU

HALCON 95 / HALCON 125 jsou jediné dva modely na trhu s vodní nádrží ovládanou z řidítek,
beton lze tak vodou pokropit kdykoliv je potřeba


