
   

HARWI Piranha
Vertikální pila

Všechny důležité funkce jsou   
součástí standardní výbavy



HARWI Piranha
Vertikální formátovací pila

Vertikální panelové pily jsou známy

pro svoji stabilitu a vynikající výkon.

Stroje jsou vyvinuty pro

horizontální a vertikální řezy,

s rozšířeným zaměřením na přesnost a

uživatelskou přívětivost.

Standard výbava

•  Aretace pilového trámce
•  Doraz
•  Dvě středové podpěry
•  Samonosný rám
•  Motor s brzdou
•  Bezpečnostní tlačítko
•  Sada nástrojů

Příslušenství

•  Digitální odměřování horizontálně
• Digitální odměřování vertikálně
•  Electromagnetické svorky pro horizontální 

řezy
• Extra středová podpěra
•  Extra doraz (analog)
•  Frekvenční měnič otáček
•  Motor 2,2 kW/230V/1~ I/O 3 kW/400V/3~
•  Středový suport
•  Doraz pro horizontální řezy
•  Zásuvka pro externí odsávání
•  Odsavač D14 ( neplatí pro TRK systém )
•  Reiteration stop
•  Transportní válečky (nožní)
•  Transport válečky (pneumatické)
•  TRK odsávací systém ( pro prašné materiály )
•  Pohyblivý zadní rošt (hor) manuálně
•  Pohyblivý zasní rošt  (hor) automatický
• Pravítko (pro řezání na 45°)
•  V-drážkovací nástroj pro kompozity 
    ( alucobond, dibond, atd.. )
•  1 metr extra délky pro model 1550
•  1 metr extra délky pro modely 1850/2150
•  2 metry extra délky pro model 1550
•  2 metry extra délky pro modely 1850/2150
•  80 mm  tloušťka řezu (bez kotouče)
•  100 mm tloušťka řezu - fixně
•  Specialní rozměry výšky / délky řezu
    ( na přání



Typ Piranha 1250 Piranha 1550 Piranha 1850 Piranha 2150

Výška řezu 1250 mm 1550 mm 1850 mm 2150 mm

Délka řezu 2500 mm 3300 mm 4300 mm 4300 mm

Tloušťka řezu 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Průměr pilového kotouče ø 250 mm ø 250 mm ø 250 mm ø 250 mm

Výkon motoru 3 kW (4 hp) 3 kW (4 hp) 3 kW (4 hp) 3 kW (4 hp)

Napětí 400 V/3~ 400 V/3~ 400 V/3~ 400 V/3~

Otáčky vřetene 2800 rpm 2800 rpm 2800 rpm 2800 rpm

Průměr odsávání ø 100 mm ø 100 mm ø 100 mm ø 100 mm

Hmotnost 480 kg 570 kg 620 kg 650 kg

Neustále pracujeme na rozvoji všech produktových řad, což může mít za následek některé neshody v 
technických datech strojů. Výrobce si tímto vyhrazuje právo
na tuto změnu bez předchozího upozornění.

Rozměry

Technická data

Typ Piranha 1250 Piranha 1550 Piranha 1850 Piranha 2150

A 800 mm 800 mm 900 mm 900 mm

B 1200 mm 1200 mm 1400 mm 1400 mm

C 1700 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm

D 2150 mm 2450 mm 2700 mm 3000 mm

E 3300 mm 4300 mm 5300 mm 5300 mm



Naše mise

Usilujeme o 100% spokojenost zákazníka! 

Od A do Z, ať už se jedná o vývoj, montáž nebo výrobu. Vše probíhá ve vlastním výrobním 
závodě v Holandsku. Kvalitní komponenty montujeme tak, abychom vytvořili dokonalý 
stroj. Není třeba říkat, že naše výroba podléhá přísným bezpečnostním požadavkům. 
Zabezpečíme, abyste se jako zákazník cítil při práci na stroji komfortně. 

Naše společnost

Společnost Harwi vyrábí různé typy krátících a formátovacích pil  pro přesné dělení 
velkoplošných materiálů ze dřeva, plastů, kompozitů, neželezných kovů a jiných materiálů.. 
Naše portfolio je postaveno na výrobě s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. 
Prostřednictvím tohoto principu jsme od roku 1960 prodali více než 50 000 strojů po celém 
světě. Roky znalostí a zkušeností jsme spojili s moderními technologiemi v každém 
vyrobeném stroji v rámci našeho portfolia. V Harwi jsme spokojeni jen tehdy, když je klient 
100% spokojen.

Výběr z našich produktů

BENET Trading, spol. s r.o.
Kvasiny 341
517 02   Kvasiny
Česká republika

T +420 736 490 662
E  info@benetgroup.com
E-shop: www.benetstroje.cz
WEB: www.benetgroup.com

Pro zobrazení všech modelů navštivte naše stránky:

www.benetgroup.com
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