
Špičkový model formátovacích pil FELDER zaujme nejmodernějším designem a pře-
svědčuje inovativními obslužnými prvky, dlouhodobou přesností, extrémní výkonností 
a nejvyšším komfortem obsluhy.

Formátovací pila FELDER K 940 S 
s rychloupínacím systémem pilového kotouče

Nadstandardně dimenzovaná pilová 
jednotka umožňuje upínání pilových 
kotoučů o průměru do 400 mm přiná-
šející řeznou výšku 133 mm a maximál-
ní přenos síly ve všech třech rozsazích 
otáček. Systémová řešení společnosti 
FELDER jako např. bezúdržbové vedení 
náklopných segmentů „Easy-Glide“ se 
zárukou 6 let a formátovací stůl „X-Roll“ 
se zárukou 10 let zaručují spolehlivost 
na dlouhá léta.
Díky své široké nabídce individuálních 
výbav oslovuje K 940 S bezpočet zájem-
ců o novou formátovací pilu. Za zmínku 
rozhodně stojí plně elektromotorické výš-
kové i úhlové polohování pilové jednotky 
s desetinnou přesností, elektromotoric-
ké výškové polohování předřezové jed-
notky, řezné délky formátovacích stolů 
až do 3700 mm a stabilní velkoplošné 
výložníkové stoly. Elektromotoricky po-
háněné paralelní pravítko je odklopné 
pod úroveň stolu v celém rozsahu řezné 
šířky a je nastavitelné s přesností na de-
setinu milimetru.

Nový, bezúdržbový 
rychloupínací systém 
pilového kotouče „Easy-Lock“

Patentovaný systém přenosu síly vyvozu-
je požadovanou přítlačnou sílu příruby. 
Upínací systém je absolutně bezúdržbo-
vý a poskytuje pr-
votřídní 

komfort po mnoho let; výměna kotouče 
bez sebemenší námahy doslova jen za 
pomoci několika pohybů ruky.
Již nikdy nebudete hledat nářadí, již se 
nebudete trápit s omačkanými upína-
cími šrouby a vždy se vyhnete zranění 
způsobeným sklouz-
nutím klíče při výměně 
kotouče. „Easy-Lock“ 
zaručuje absolutní 
bezpečnost práce 
a maximální pro-
duktivitu!

Výhody na první pohled

 výměna pilového kotouče bez použití 
nářadí, bezpečně a v rekordním čase 
– systém „Easy-Lock“

 formátovací stůl „X-Roll“ s 10 letou 
zárukou

 řezné délky 2050 / 2500 / 2800 / 
3200 / 3700 mm

 pilová jednotka FELDER „133“ s ve-
dením náklopných segmentů „Easy-
Glide“ se 6 letou zárukou

 řezná výška až 133 mm
 výškové elektromotorické přestavení 
pilové jednotky standardně, na přání 
i úhlové elektromotorické přestave-
ní – přesnost na 1/10 milimetru či 
stupně pomocí výbavy „Power-Drive“

 výškové elektromotorické přestavení 
předřezové jednotky

 na přání elektromotorické polohování 
paralelního pravítka

 klidný chod a přesnost při nejvyšším 
zatížení – velkoplošný výložník

 teleskopické pravítko výložníku 2600 
/ 3200 mm

 na přání posuvné dorazy pravítka vý-
ložníku s digitálním odečtem

 odklopný horní odsávací kryt 
– absolutní bezpečnost při 
maximální flexibilitě

 optimalizované odsávací 
kanály
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