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Rozbrušovací pila na kolejnice K 1270 14" RAIL +
RA 10 S 350 mm
Na námi prodávané typy rozbrušovacích pil značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Rozbrušovací pila HUSQVARNA K 1270 RAIL je určen pro opravy kolejí, tramvajových drah a metra. Díky úchvatnému
výkonu 5,8 kW (7,8 hp) se jedná o jednu z nejvýkonnějších rozbrušovaček na trhu. V kombinaci s příslušenstvím RA10 S to
je nejlehčí benzínový stroj na řezání kolejnic na trhu. Příslušenství se lehce namontuje a pevně se přichytí ke kolejnici.
Dvojité montážní příslušenství umožňuje řezání z obou stran.
Nový cyklonový předfiltr přináší pile prodlouženou životnost, sníženou poruchovost a jednodušší obsluhu. Nová generace
pily přináší současně také vyšší ochranu řezného ramene proti prodření a nový hořčíhový kryt, který snižuje hmotnost pily a lze jej
lehce otáčet pro nalezení ideální polohy při řezu.
Použití: Připravek RA 10 S je určen pro řezání kolejnice do šířky 135mm (tramvajové kolejnice).

Technické parametry
max. průměr kotouče
max. hloubka řezu
motor dvoutaktní
objem válce
hmotnost

350
125
5,8
119
20,7

mm
mm
kW
cm³
kg

Charakteristika a přednosti
• Jedna z nejvýkonnějších rozbrušovacích pil pro
řezání kolejnic na trhu.
• Možnost namontovat kotouč o průměru 350, 400 mm.
• Držák RA 10, přídavné zařízení umožňující řezání z obou
stran.
• Rychlé a stabilní namontování přípravku RA 10 na
kolejnici.
• Active Air Filtration je jedním z nejefektivnějších systémů
vzduchové filtrace na trhu - umožňuje dlouhodobý provoz pily
bez nutnosti servisu filtru. Filtr vyžaduje výměnu až v
okamžiku, kdy zaznamenáte pokles výkonu stroje.
• Cyklonový předfiltr přináší stroji prodlouženou životnost,
sníženou poruchovost a jednodušší obsluhu.
• Vyšší ochrana řezného ramene proti prodření.
• SmartCarb - vestavěná automatická kompenzace filtru
udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
• Motor X-Torq produkuje méně emisí, má nižší spotřebu
paliva a vyšší výkon.
• Dekompresní ventil EasyStart výrazně usnadňuje
startování.
• Klínový řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru,
méně časté napínání a delší servisní intervaly.
• Efektivní systém tlumení vibrací minimalizuje vibrace
(pod 5 m/s2).
• Bezúdržbový startér - DuraStarter - prachotěsný startér
s utěsněnou vratnou pružinou zvyšuje spolehlivost a životnost
pily.
• Odolná startovací šňůra.
• Měrka paliva na nádrži
• Nový hořčíhový kryt - nižší hmotnost pily.
• Snadná změna polohy krytu kotouče.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

63.900,- Kč
(77.319,- s DPH)

60.700,- Kč
(73.447,- s DPH)

Dostupnost:

do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

Husqvarna je přední světový výrobce rozbrušovacích pil.
Výrobní program vychází z původní konstrukce pil Partner obohacený o moderní vývojové prvky Husqvarna.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na rozbrušovací pily Husqvarna je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.

Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

