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ROBO Super 
Bezpečnostní pilový oblouk
n	Snížené nebezpečí úrazu díky bezpečnostní rukojeti 
 s přesným vedením
n	Zásobník na náhradní listy v rámu
n	Optimální napnutí pilového listu díky rychloupínacímu zařízení 
 s jemnou regulací zabudovanému v rukojeti
n	Ideální pro řezy ve vynuceých prostorách pomocí otočného 
 pilového listu až čtyřikrát o 90° 

Označení Rozpětí mm kg g  Obj. č.

ROBO Super Pilový oblouk 300 680  71206
vč. pilového oblouku HSSE 4 Plus (Obj. č. 71213)

Pila na kov
n	Robustní provedení, masivní stabilní rám  
n	S křížově proříznutými čtyřhrannými upínacími díly 
n	Pevně přichycené přídržné čepy lisu
n	Pevná dřevěná rukojeť

Označení Rozpětí mm kg g  Obj. č.

Pila bez pilového listu 300 530 300013

ROBO Mini 
Malý pilový oblouk

Ergonomický tvar rukojeti umožňuje energické odřezávání 
v zúžených místech
n	velkoryse dimenzovaný napínací šroub

Označení Rozpětí mm kg g  Obj. č.

ROBO Mini Malý pilový oblouk 150 160 71222
vč. UNIVERSAL pilového listu (Obj. č. 71217)

UNI-Pilka „PUK”
Na odřezávání všech materiálů – malá a praktická 
s velikou řezací silou  

Označení Rozpětí mm  Obj. č.

PUK pevné provedení,  150   100 842100
s pilovým listem UNIVERSAL 
PUK nastavitelná,  150 140 71215
s pilovým listem UNIVERSAL (viz vše) 
UNIVERSAL Pilový list na kovy 150 (32 ZpZ)  20 71217
Pilový list na dřevo 150 (14 ZpZ)  20 71216 
 

HSSE 4 Plus 
Bimetalový bezpečnostní list pro ruční pily

Vysoce flexibilní pružinová ocel s navařeným ostřím HSSE
n	Nejvyšší ohebnost a nejvyší tvrdost zubů
n	Tvrdost ca.65 HRC, průměrně 4 krát vyšší životnost oproti 
 běžným pilovým listům
n	Výrazné snížení rizika lomu i při nejextrémnějším zatížení
n	Precizní řez díky rozvodu jednotlivých zubů

 Označení  mm ZpZ kg g    Obj. č.

 HSSE 4 Plus 300 24 20 1 100 71213

kg g

U pilových listù ROTHENBERGER s rozvodem jednotlivých
zubů je ruční odřezávání optimální. Je tím zabráněno vzpříčení,
což má za následek dodržení pracovního rytmu. Vynaložená je tak
menší a je dosaženo vyššího řezacího výkonu

Křížově proříznuté 
čtyřhranné upínací díly

bez   
rozvodu jednotlivých zubů

s  
rozvodem jednotlivých zubů

Odřezávací technika 
Ruční pily             


