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Výhradní zastoupení pro ČR:
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info@norwit.cz
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Morava
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V Ý H R A D N Í  Z A S T O U P E N Í  V  Č R

Eazy Saw – ruční stěnová pila s vedením
Ruční pila Eazy Saw je bezpečný nástroj, s prořezem v betonu nebo cihle 
až 21 cm. Vodicí kolejnice významně snižuje úsilí vyžadované od obsluhy. 
U prací menšího rozsahu je Eazy Saw zajímavou alternativou ke kotoučo
vým, řetězovým nebo prstencovým pilám poháněným zážehovým motorem.

Technické parametry
max. průměr kotouče 350 / 450 / 540 mm
max. hloubka řezu 11 / 16,5 / 21 cm
motor 2,2 kW / 230 V
otáčky 2700 min1

upínací otvor 30 mm
hmotnosti:  motor 14,6 kg
 vedení 1,3 m 6,6 kg
 vedení 2,3 m 9,9 kg
spotřeba vody 1 l/min



Postup řezání
Na začátku řezání se kotouč na vedení 
zařízne do stěny asi 3–5 cm. Poté 
se kotouč vytáhne z řezu, pila se na 
vedení posune přibližně o 10 cm. V této 
poloze se zaříznutí kotouče opakuje. 
Tento postup se nazývá ponořovací 
řezání. První kotouč má Ø 350 mm 
a prořez 11 cm. Následně mohou být 
k prohloubení řezu použity kotouče 
Ø 450 mm nebo 540 mm.

Pila
Pila má patentovaný systém uchycení k vozíku pojíždějící
mu po vedení. Závěs je možné otočením rukojeti zajistit, aby 
pila nemohla „vyskočit“ z řezu. Závěs je velmi tuhý, protože 
zároveň přidržuje kotouč v řezu, ovšem způsobem, který 
minimalizuje tření u středu kotouče. Tím se výrazně zvyšuje 
řezný výkon! 
Systém pro snadnou změnu hloubky řezu je součástí pily.

Kryt kotouče
Kryt kotouče vyrobený z hliníkového plechu má v horní 
části praktické pogumované místo pro úchop. Jedinečný 
systém pro rozprašování chladicí vody zabraňuje vystři
kování vody z řezu a to bez ohledu na polohu pily. Na 
obě strany krytu je možné namontovat přídavné držadlo 
pro usnadnění provádění vodorovných řezů.

Vodicí kolejnice
Posuvné vedení je vyrobeno z vysokopevnostního hliníku, na 
stěnu se připevňuje pomocí kotev. Dvojice libel u obou konco
vých dorazů usnadňuje přesné ustavení vodicí kolejnice, vedení 
je zároveň zárukou přímosti řezu. Vodicí kolejnice jsou vyráběny 
v délkách 1,3 m a 2,3 m. Vozík je ve vodicí kolejnici uchycen 
pomocí snadno vyměnitelných kluzných pouzder.
Vodicí kolejnici je možné pomocí speciálních podložek uchytit 
i na nerovné nebo velmi hrubé stěny.



Bezpečnostní prvky
Konstrukce uchycení pily k vozíku zabraňu
je „vyskočení“ pily z řezu, což zvyšuje bez
pečnost obsluhy. Speciální kluzná spojka 
motoru chrání v případě uvíznutí kotouče 
převodovku i obsluhu. Dále je stroj vybaven 
proudovým chráničem a vypínačem, který 
se při výpadku napájení přepne do polohy 
vypnuto. Před přetížením je motor chráněn 
vestavěným tepelným relé.

Vodní chlazení
Chladicí voda je ke kotouči přiváděna 
dutou hřídelí převodovky. Segmenty 
kotouče jsou velmi účinně chlazeny při 
minimální spotřebě vody. Průtok chladicí 
vody je navíc možné přesně regulovat 
jehlovým ventilem. Chladicí voda také 
snižuje teplotu převodovky, což se pří
znivě odráží na životnosti motoru.



Přepravní kufříky
Odolné kufříky pro bezproblémové skladování a přepravu 
pily Eazy Saw i vodicích kolejnic.

Rohová vrtačka
Při řezání až ke stěně je možné 
jedno duše nasadit na vodicí kolejnici 
pily Eazy Saw rohovou vrtačku a vrtat 
otvory průměru až 80 mm. Stojan je 
na základně uložen otočně, takže je 
možné vrtat v nebo mimo linii řezu.

Kryt kotouče Eazy Saw pro řezy těsně u stěn
Bezpečné a snadné řezání těsně u stěn s prořezem až 21 cm. 
Kartáček na vnější straně krytu zabraňuje rozstřikování vody.

Spojky vodicích kolejnic
Pro bezchybné dlouhé přímé řezy je možné vodicí kolejnice 
spojovat pomocí sad hliníkových spojek.

Pila Eazy Saw a příslušenství
Pila 2200 W / 230 V / kryt kotouče Ø 540 mm
Vodicí kolejnice délky 1,3 m
s vozíkem a pryžovými koncovkami
Vodicí kolejnice délky 2,3 m
s vozíkem a pryžovými koncovkami

Příslušenství
spojky vodicích kolejnic
přepravní kufřík pily
přepravní kufřík vodicí kolejnice délky 1,3 m
přepravní kufřík vodicí kolejnice délky 2,3 m
sada pro řezy u stěn s krytem Ø 540 mm
stojan rohové vrtačky – max. Ø 90 mm (bez vrtacího stroje)

Kotouče pro Eazy Saw na beton / cihly, mokré řezání
EazyCut P

Ø 350×2,8×10 mm
Ø 450×2,8×10 mm
Ø 540×2,6×10 mm


