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Typy ručných píl Silky

Píly skladacie

Píly s rovným pílovým listom

Píly so zakriveným pílovým listom

Píly teleskopické

Kónické zbrúsenie listu
List píly je vyrobený z najkvalitnejšej vysoko uhlíkovej 
ocele a je kónicky zbrúsený smerom k chrbtu. Tým je 

zmenšený odpor a rez je lahší, rýchlejší a hladší. Zuby nie sú 
rozvedené, ale brúsené. Reže sa ťahom, čo je prirodzenejšie 
a ľahšie. Bežne majú zuby na ručných pílach iba jednu 
rezacie hranu, na všetkých pílach Silky nájdete zuby so 
štyrmi reznými hranami.

Mirai-Me
V preklade “Hladké rezanie“ je patentovaná 

technológia výroby zubov. Zuby sú presne brúsené na 4 
stranách a ostré ako britva. Kvôli ešte lepšiemu prierezu 
vlákien a odvodu pilín je každý piaty zub brúsený zrkadlovo. 
Vďaka tomu je povrch po rezaní hladký. To tiež výrazne 
znižuje riziko zanesenia infekcie do rezu pri prerezávaní 
stromov.

Impulzné kalené zuby
Zuby Silky píl sú impulzné kalené iba v mieste zubov, 

na rozdiel od bežných píl, zvyšok listu nie je kalený a vďaka 
tomu si uchováva svoju pružnosť. Zuby získajú impulzným 
kalením extrémnu tvrdosť.

4-radý profil zubu
Na týchto pílach sú zuby na konkávnom liste 

nepatrne rozvedené a brúsené na 4 stranách. Každý 
šiesty zub je na píle nerozvedený pre lepšiu čistotu rezu a 
efektívnosť. 

 
Ostrenie 
Na vybraných modeloch nie sú zuby zakalené a je 

ich možné preostriť. Aj napriek tomu majú až trikrát dlhšiu 
životnosť než bežné píly.

Silky znamená “hodvábna” a vy vždy rozoznáte ten rozdiel…Symboly:

Maximalizujte silu rezu!
Ručné japonské píly Silky patria medzi špičkové nástroje pre rezanie suchého aj mokrého dreva. Majú veľmi rovný rez a stačí 
im minimum sily vďaka unikátnemu ostriu. Chrómovaný povrch vysoko uhlíkovej ocele pílového listu je mimoriadne tvrdý, 
odolný voči korózii a účinkom živice, je jemne leštený a ľahko sa čistí. Pílový list môžeme ľahko ohnúť do oblúka a ten po 
uvoľnení prejde bez deformácie do pôvodného tvaru a to všetko pri životnosti listu až trikrát dlhšej než má bežná píla.  
 
Silky majú pogumované polstrované rukoväte perfektne spojené s oceľovým jadrom, čo umožňuje pevné a pohodlné 
uchopenie. Znižujú vibrácie a ponúkajú vynikajúcu priľnavosť, aj keď máte mokré ruky, či pri práci v rukaviciach za nízkych 
teplôt. Sú preto vhodné pre profesionálnych aj amatérskych záhradníkov, stolárov alebo tesárov. Vynikajú výnimočným 
dizajnom, rýchlosťou rezu, rovnováhou a vynikajúcou kvalitou. Silky sú vyrábané výhradne v Japonsku.

Impulzne kalené zuby

Ručné japonské píly

Pre stolárov, tesárov, záhradu, les, arboristiku aj outdoorové aktivity.

21 zubov a viac

modelárstvo nástroje stolári stavba outdoor záhrada les

13 - 20 zubov 9 - 12 zubov 7 - 8,5 zubov 6,5 zubov a menej

Využitie podľa hrubosti zubov. Počet zubov je uvádzaný na 30 mm.

EXTRA 
JEMNÝ

STREDNÝ HRUBÝ EXTRA 
HRUBÝ

JEMNÝ

SUCHÉ DREVO MOKRÉ DREVO

Kónické 
zbrúsenie listu

Poistka proti 
zatvoreniu

Kvalitná, vysoko 
uhlíková oceľ

Chrómovaný mimoriadne 
tvrdý a odolný povrch

Pogumovaná 
polstrovaná rukoväť

Teleskopický systém s 
istením

Zarezávací kosák

Mirai-Me 
patentovaná 
technológia 
výroby zuba

Ľahko vymeniteľný 
pílový list
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocketboy 130-20 117-KSI534213 31,16 37,40
Pocketboy 170-20 117-KSI534217 32,81 39,38
Pílový list 130-20 117-KSI534313 19,35 23,22
Pílový list 170-20 117-KSI534317 21,08 25,30
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocketboy 130-26 117-KSI534413 31,12 37,35
Pocketboy 170-26 117-KSI534417 32,81 39,38
Pílový list 130-26 117-KSI534513 19,27 23,13
Pílový list 170-26 117-KSI534517 21,08 25,30
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Silky Pocketboy Ručná skladacia píla

Dĺžka listu 24 0mm, 26 alebo 32 zubov na 30 
mm, celková dĺžka 560 m otvorená, 310 mm 
zatvorená. Hrúbka listu 0,66–0,7 mm, šírka 
listu 50 mm. Hmotnosť 220 g. Dodávané v 
plastovom obale.

Dĺžka listu 240 mm, 32 zubov na 30 mm. 
Hrúbka listu 0,7 mm. Hmotnosť 272 g.

Silky Woodboy Ručná skladacia píla

Silky Woodboy Ručná skladacia píla

Píla typu “Dozuki“ s vystužením chrbta listu má veľmi jemné 
a hladké zuby na 240 mm liste. Tenký a pružný pílový list je 
ideálny pre zložité a jemné stolárske práce, kde sa vyžaduje 
čistý rovný rez v tvrdom aj mäkkom dreve, napríklad spoje. 
Uzamykanie listu je v dvoch polohách. Píla má extrémne 
pohodlnú rukoväť. Pre rezanie čapov alebo cinkov s hrúbkou 
rezu len 0,65 mm. Píla nie je vhodná pre hrubé rozrezávanie 
dreva alebo orez stromov alebo pre hlboké rezy. V ponuke 
v prevedení s extra jemnými zubami s 26, alebo 32 zubami 
na 30 mm.

Píla typu “Dozuki“ s vystužením chrbta listu má veľmi jemné a hladké zuby na 240 mm liste. Tenký 
a pružný pílový list je ideálny pre zložité a jemné stolárske práce, kde sa vyžaduje čistý rovný rez v 
tvrdom aj mäkkom dreve, napríklad spoje. Uzamykanie listu je v dvoch polohách. Píla má extrémne 
pohodlnú rukoväť. Pre rezanie čapov alebo cinkov s hrúbkou rezu len 0,65 mm. Píla nie je vhodná 
pre hrubé rozrezávanie dreva alebo orez stromov alebo pre hlboké rezy. V ponuke v prevedení s 
extra jemnými zubami s 26, alebo 32 zubami na 30 mm.

Vďaka svojim rozmerom zaberajú veľmi málo miesta vo vrecku, v batohu, či v schránke Vášho auta. Súčasťou balenia je plastové flip-lock puzdro so sponou na opasok. Dve pracovné polohy 
listu. Jedna pre rezanie nad ramenom pre ľahký rez stromov a pod ramenom pre rezanie suchého dreva, trámov a dosiek.

Dĺžka listu 130/170 mm, celková dĺžka 370 mm otvorená, 210 mm 
zatvorená, 20 zubov na 30 mm. 
Hmotnosť 200 g samostatne, 280 g s puzdrom. 
Dodávané v puzdre na opasok.

Kompaktná, ľahká skládacia píla 
so 130 alebo 170 mm listom.

Dodávané v puzdre na opasok.

Extra jemný zub pre jemné rezy vysušeného dreva, hranolov, 
líšt atď.

Jemný zub pre jemné rezy stromov a pre stolárske práce.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Woodboy 240-26 117-KSI638624 64,31 77,18
Woodboy 240-32 117-KSI638824 64,27 77,13
Pílový list 240-26 117-KSI638724 34,35 41,22
Pílový list 240-32 117-KSI638924 31,66 38,00

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Woodboy Dozuki 240-32 117-KSI638424 72,31 86,78
Pílový list 240-32 117-KSI638524 38,62 46,35

Stolárske píly

EXTRA 
JEMNÝ

EXTRA 
JEMNÝ

EXTRA 
JEMNÝ

JEMNÝ

Pocketboy 
170-20

Woodboy 
240-32

Woodboy 
240-26

Pocketboy 
170-26

Pocketboy 
130-26

Pocketboy 
130-20

Dĺžka listu 130/170 mm, celková dĺžka 370 mm otvorená, 210 mm 
zatvorená, 26 zubov na 30 mm. Hmotnosť 200 g samostatne, 280 g s 
puzdrom. Dodávané v puzdre na opasok.
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Silky Takeruboy Ručná píla

Víťaz 
International 
Forum Design 
Gold Award 2012.

Dĺžka listu 270 mm, 24 zubov na 30 mm, celková dĺžka 360 mm 
otvorená, 330 mm zatvorená. Hrúbka listu 1 mm. Hmotnosť 250 g.

Takeruboy je japonská tradičná stolárska píla s Ryoba pílovým listom 
s konkávnym podbrúsením a novou skladacou rukoväťou. Na jednej 
strane je ostrie pre pozdĺžne a na druhej pre priečne rezy. Exkluzívny 
dizajn, bezpečná a veľmi príjemná skladacia rukoväť a zvlášť pílový 
list vybrusovaný z extra tvrdej japonskej ocele SK4 dávajú tejto píle to 
najlepšie hodnotenie. Rez je hladký, ľahký a po práci jednoducho obe 
ostria schováte do skladacej rukoväti. Dĺžka listu 270 alebo 270 mm, s 
jemnými 18/10 alebo extra jemnými zubami 24/10 pre priežne rezy.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Takeruboy 240-18/10 117-KSI641524 88,47 106,17
Takeruboy 270-18/10 117-KSI641527 92,47 110,97
Takeruboy 240-24/10 117-KSI641724 88,47 106,17
Takeruboy 270-24/10 117-KSI641727 92,47 110,97
Pílový list 240-18/10 117-KSI641624 47,20 56,64
Pílový list 270-18/10 117-KSI641627 51,47 61,77
Pílový list 240-24/10 117-KSI641824 47,20 56,64
Pílový list 270-24/10 117-KSI641827 51,54 61,85

Dĺžka listu 210 mm, 22 / 18,5 zubov 
na 30 mm, celková dĺžka 490 mm, 505 
mm v puzdre. Hrúbka listu 0,4–0,9 
mm, šírka listu 58–68 mm. Hmotnosť 
220 g samostatne, 420 g s puzdrom. 
Dodávané v plastovom puzdre s 
klipsom na opasok.

Silky Hibiki Ryoba Ručná píla obojstrannáSilky Ryoga Ručná píla obojstranná

Japonská píla typu RYOBI má dvojaký 
odlišné ozubenie pílového listu pre 
rýchle rezy pozdĺž a hladké rezy naprieč 
vláknami. Pílový list má ostrie dĺžky 
210 mm a má jednoduché zuby pre 
pozdĺžne rezy na jednej strane ostrie 
a Mirai-Me ozubenie na druhej strane 

Píla Ryoga má dvojaké odlišné ozubenie pílového listu pre rýchle rezy pozdĺž a hladké rezy 
naprieč vláknami. Pílový list má ostrie dĺžky 210, 240 alebo 270 mm a má jednoduché zuby 
pre pozdĺžne rezy na jednej strane ostrie a Mirai-Me ozubenie na druhej strane ostrie pre 
priečne rezy. List je pritom zbrúsený smerom k stredu. Vďaka tomu docieli neuveriteľne 
presný, ľahký a precízny rez. Pogumovaná hliníková rukoväť umožňuje pevný a pohodlný 
úchop. Vhodná pre stolárov a tesárov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ryoga 210-22/10 117-KSI644021 68,31 81,98
Pílový list 210-22/10 117-KSI644121 41,70 50,04

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Hibiki Ryoba 210-22/18,5 117-KSI639621 70,93 85,12
Pílový list 210-22/18,5 117-KSI639721 40,77 48,93

EXTRA 
JEMNÝ

EXTRA 
JEMNÝ

EXTRA 
JEMNÝ

JEMNÝ

Takeruboy 
240-24/10

Takeruboy 
240-18/10

Takeruboy  
270-24/10

Takeruboy  
270-18/10

ostrie pre priečne rezy. List je pritom zbrúsený smerom k stredu na hrúbku 0,4 mm. Na zuboch 
je hrúbka 0,9 mm. Vďaka tomu docieli neuveriteľne presný, ľahký a precízny rez. Pogumovaná 
hliníková rukoväť umožňuje pevný a pohodlný úchop. Vhodná pre stolárov a tesárov.
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Dĺžka listu 210 mm, celková dĺžka 44 cm 
otvorená, 24 cm zatvorená, 7,5 alebo 14 zubov na 
30 mm. Hmotnosť 200 g. Dodávaná v blistri.

Ľahká skladacia píla s dĺžkou ostria 210 mm a hrubým alebo jemným zubom je 
špeciálne vyvinutá pre rýchle rezanie. Pogumovaná polstrovaná rukoväť umožňuje 
pevný a pohodlný úchop. Pílový list je možné uzamknúť v dvoch polohách rezania. 
Odoláva živicu a ľahko sa čistí. Hodnotené ako jedny z najlepších skladacích píl na 
svete. Vhodné pre prerezávanie a outdoorové aktivity.

Silky Super Accel Ručná skladacia píla

Ľahká skladacia silná píla so 180 mm listom pre 
rôznorodú prácu s dvomi pracovnými polohami 
listu. Rukoväť je vyrobená z polypropylénu 
s gumovou vložkou, aby ste dosiahli istý a 
pohodlný úchop. Typ F180-14 má jemné zuby pre 
čistý rez. Typ F180-7,5 má hrubé zuby, ktoré ľahko 
a rýchlo režú zelené konáre aj suché drevo. Je to 
praktický, ľahký nástroj v ideálnej cene.

Dve pracovné polohy listu. Jedna pre rezanie nad 
ramenom pre ľahký rez stromov a pod ramenom 
pre rezanie suchého dreva, trámov alebo dosiek.

Dĺžka listu 180 mm, celková dĺžka 41 cm otvorená, 
23 cm zatvorená. F180–14 má 14 zubov na 30 mm. 
Hmotnosť 180 g. Dodávané v blistrovom obale.

Silky F180 Ručná skladacia píla Dĺžka listu 180 mm, celková dĺžka 41 cm otvorená, 
23 cm zatvorená. F180–7,5 má 7,5 zubu na 30 mm. 
Hmotnosť 180 g. Dodávané v blistrovom obale.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

F180-7,5 117-KSI512518N 21,43 25,72
F180-14 117-KSI514118 21,43 25,72
Pílový list 180-7,5 117-KSI512618N 14,81 17,78
Pílový list 180-14 117-KSI514218 15,31 18,38
Sada skrutiek 117-KSI512000 3,47 4,17
Klip 117-KSI512001 4,62 5,55

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Super Accel 210-7,5 117-KSI511021 36,00 43,20
Super Accel 210-14 117-KSI511721 34,00 40,80
Pílový list 210-7,5 117-KSI511221 22,12 26,55
Pílový list 210-14 117-KSI511821 22,12 26,55
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Skladacie píly

HRUBÝ

HRUBÝ

JEMNÝ

JEMNÝ

F180-7,5

F180-7,5

F180-14

F180-14

Super Accel 
210-7,5

Super Accel 
210-14

Silky Table Noco Ručná píla

Silky Table NOCO je píla s prehnutým listom a s rukoväťou prehnutou v opačnom smere, tým 
umožňuje ľahký rez materiálu položeného na rovnej ploche. Pre rezanie nepoužíva klasický 
lineárny pohyb, ale pohyb do oblúka. Píla má mäkčenou plastovú rukoväť, ktorá je veľmi 
pohodlná do ruky, znižuje vibrácie a ponúka vynikajúcu priľnavosť, dokonca, aj keď máte mokré 
ruky, alebo pri nosení rukavíc. Samozrejme aj táto píla má kónicky brúsený pílový list, ktorý 
minimalizuje odpor pri rezaní, zuby sú indukčne kalené a vybavené tvrdou vrstvou chrómu na 
povrchu. Pílový list aj rukoväť sú ľahko vymeniteľné. V ponuke v prevedení s jemným zubom 18 
alebo 22 zubov na 30 mm a s extra jemným zubom s 26 zubami na 30 mm.

Dĺžka listu 180 mm, 18, 22 alebo 26 zubov na 30 mm, celková dĺžka 
33 cm. Hrúbka listu 0,9 mm, šírka listu 40 mm. Hmotnosť 60 g.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Table Noco 180-18 117-KSI656218 35,50 42,60
Table Noco 180-22 117-KSI656418 36,31 43,58
Table Noco 180-26 117-KSI656618 37,12 44,55
Pílový list 180-18 117-KSI656318 29,27 35,13
Pílový list 180-22 117-KSI656518 30,16 36,20
Pílový list 180-26 117-KSI656718 31,00 37,20

EXTRA 
JEMNÝ

EXTRA 
JEMNÝ

JEMNÝ

Table Noco 180-18

Table Noco 180-26

Table Noco 180-22
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Vďaka svojim rozmerom zaberajú veľmi málo miesta vo vrecku, v batohu, či v schránke Vášho 
auta. Súčasťou balenia je plastové flip-lock puzdro so sponou na opasok. Dve pracovné 
polohy listu. Jedna pre rezanie nad ramenom pre ľahký rez stromov a pod ramenom pre 
rezanie suchého dreva, trámov a dosiek.

Dĺžka listu 130/170 mm, celková dĺžka 37 cm otvorená, 21 cm 
zatvorená, 10 zubov na 30 mm.Hmotnosť 200 g samostatne, 280 g s 
puzdrom. Dodávané v puzdre na opasok.

Dĺžka listu 130/170 mm, celková dĺžka 37 cm otvorená, 21 cm 
zatvorená, 26 zubov na 30 mm. Hmotnosť 200 g samostatne, 280 g 
s Plastové flip-lock puzdro puzdrom.  
Dodávané v puzdre na opasok.

Plastové flip-lock puzdro

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocketboy 130-10 117-KSI534013 31,12 37,35
Pocketboy 170-10 117-KSI534017 32,81 39,38
Pílový list 130-10 117-KSI534113 19,27 23,13
Pílový list 170-10 117-KSI534117 21,08 25,30
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocketboy 130-8 117-KSI534613 31,12 37,35
Pocketboy 170-8 117-KSI534617 32,81 39,38
Pílový list 130-8 117-KSI534713 19,27 23,13
Pílový list 170-8 117-KSI534717 21,08 25,30
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

STREDNÝ

HRUBÝ

Hrubý zub pre rýchly 
rez stromov a outdoor.

Stredný zub pre univerzálne 
použitie, outdoor, rez 
stromov aj suchého dreva.

Kompaktná, ľahká skládacia píla 
so 130 alebo 170 mm listom.

Pocketboy 
170-10

Pocketboy 
170-8

Pocketboy 
130-10

Pocketboy 
130-8

Silky Pocketboy Ručná skladacia píla
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Dĺžka listu 240 mm, 7,5 alebo 10 zubov na 30 mm.

Silky Ultra Accel Ručná 
skladacia píla

Skladacie píly s veľkou hliníkovou pogumovanou rukoväťou s 
polstrovaním, pre perfektné úchop pod ramenom a absorbciu vibrácií pri 
rezaní. Ultra Accel je k dispozícii v troch verziách:  
•  Taico:  
240 mm zakrivený vypuklý pílový list, stredný zub 10 na rezanie dreva v 
stavebníctve, suchého alebo tvrdého dreva.  
•  Straight:  
240 mm rovný pílový list, hrubý zub 7,5 pre bežné prerezávanie.  
•  Curve:  
240 mm zakrivený pílový list, hrubý zub 7,5 pre prerezávanie s vyššou 
reznou rýchlosťou.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ultra Accel Taico 240-10 117-KSI544224 46,35 55,62
Ultra Accel Straight 240-7,5 117-KSI544424 46,35 55,62
Ultra Accel Curve 240-7,5 117-KSI544624 46,35 55,62
Pílový list Taico 240-10 117-KSI544324 28,27 33,93
Pílový list Straight 240-7,5 117-KSI544524 28,27 33,93
Pílový list Curve 240-7,5 117-KSI544724 28,27 33,93
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

STREDNÝ HRUBÝHRUBÝ

Taico 
240-10

Straight 
240-7,5

Curve 
240-7,5

Dĺžka listu 360 mm, celková dĺžka 76 cm otvorená, 40,5 cm 
zatvorená, 6/7/10/13 zubov na 30 mm. Hmotnosť 450 g. 
Dodávané v blistrovom obale.

Silky Bigboy Ručná 
skladacia píla

Bigboy je veľká skladacia píla s dĺžkou ostria 360 mm. Dlhé 
ostrie znamená dlhší zdvih pre ešte rýchlejšie rezanie. 
Pogumovaná polstrovaná rukoväť umožňuje pevný a 
pohodlný úchop. Pílový list možno uzamknúť v dvoch 
polohách rezania. Odoláva živici a ľahko sa čistí. Pre stolárov, 
tesárov aj záhradu s jemným, stredným, hrubým aj extra 
hrubým zubom. Na suché drevo aj rezanie stromov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Bigboy 2000 360-6 117-KSI635636 66,39 79,67
Bigboy 360-7 117-KSI635436 57,27 68,73
Bigboy 360-10 117-KSI635036 57,27 68,73
Bigboy 360-13 117-KSI635236 59,04 70,85
Pílový list 360-6 117-KSI635736 39,39 47,27
Pílový list 360-7 117-KSI635536 35,43 42,52
Pílový list 360-10 117-KSI635136 35,43 42,52
Pílový list 360-13 117-KSI635336 35,43 42,52
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

STREDNÝHRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

JEMNÝ

Bigboy 
360-13

Bigboy 
360-10

Bigboy 
360-7

Bigboy 2000 
360-6
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Univerzálna skladacia píla s 210 alebo 240 mm 
dlhým ostrím s veľmi čistým rezom. Táto výnimočná 
píla je hodnotená ako najlepšia skladacia píla. Je 
najpredávanejšia ako medzi záhradníkmi, tak aj stolármi. 
S úžasnou rýchlosťou reže konáre aj suché drevo.

Pogumovaná vypolstrovaná rukoväť perfektne padne do 
ruky. Zamykanie pílového listu slúži proti nechcenému 
uzavretiu a zvyšuje bezpečnosť pri práci. Model so stredným 
zubom je ideálny pre prerezávanie a rovnako tak aj na 
stavbu, alebo pre stolárov.

Silky Gomboy Ručná skladacia píla

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy 210-10 117-KSI522121 39,43 47,32
Gomboy 240-10 117-KSI522124 46,16 55,40
Pílový list 210-10 117-KSI522221 26,12 31,35
Pílový list 240-10 117-KSI522224 29,04 34,85
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy Curve 210-8 117-KSI571721 40,62 48,75
Gomboy Curve 240-8 117-KSI571724 47,50 57,00
Pílový list 210-8 117-KSI571821 27,39 32,87
Pílový list 240-8 117-KSI571824 30,47 36,57
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy Curve 270-8 117-KSI571727 52,08 62,50
Gomboy Curve 300-8 117-KSI571730 56,58 67,90
Pílový list 270-8 117-KSI571827 32,81 39,38
Pílový list 300-8 117-KSI571830 35,12 42,15
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy 270-10 117-KSI522127 50,58 60,70
Gomboy 300-10 117-KSI522130 54,93 65,92
Pílový list 270-10 117-KSI522227 31,12 37,35
Pílový list 300-10 117-KSI522230 31,90 38,28
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Silky Gomboy Curve Ručná skladacia píla

Dĺžky 270 a 300 mm sú 
balené v blistri.

Dĺžky 270 a 300 mm sú 
balené v blistri.

Dĺžky listu 210 a 240 
dodávané s puzdrem.

Dĺžky listu 210 a 240 
dodávané s puzdrom.

Univerzálna skladacia píla s prehnutým ostrím pre ešte lepší 
výkon pri rezaní. S 210, 240, 270 alebo 300 mm dlhým ostrím 
s veľmi čistým rezom. Táto výnimočná píla je hodnotená 
ako najlepšia skladacia píla. Je najpredávanejšia ako medzi 
záhradníkmi, tak aj stolármi. S úžasnou rýchlosťou reže 
konáre. Pogumovaná vypolstrovaná rukoväť perfektne 
padne do ruky. Zamykanie pílového listu slúži proti 
nechcenémy uzatvoreniu a zvyšuje bezpečnosť pri práci. Je 
ideálna na prerezávanie stromov.

STREDNÝ STREDNÝ

HRUBÝ HRUBÝ

Gomboy 
240-10

Gomboy 
210-10

Gomboy Curve 
210-8

Gomboy Curve 
270-8

Gomboy Curve 
240-8

Gomboy Curve 
300-8

Gomboy 
270-10 Gomboy 

300-10
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Silky Katanaboy Ručná skladacia píla
Robustná píla, dobre vyvážená, s kónicky brúseným 500 alebo 650 mm listom. List píly je vyrobený z najkvalitnejšej veľmi uhlíkove 
ocele, je kónicky zbrúsený smerom k vrchu. Zuby nie sú zakalené a dajú sa preostriť. A majú až trikrát dlhšiu životnosť než obyčajné 
píly a poskytnú Vám najrychlejšie rezanie veľkých konárov a kmenov skoro bez námahy. Protišmyková, obojručná, pogumovaná 
rukoväť s polstrovaním zaišťuje istý a pohodlný úchop aj v najťažších prevádzkových podmienkach. Táto píla je vhodná pre 
profesionálov. Výnimočný design, pevnosť, vyváženosť a vynikajúca povrchová úprava, tieto vlastnosti charakterizujú túto skvelú pílu.

Katana znamená po slovensky „zakrivený“, 
takto sa volá aj meč používaný bojovníkmi 
samurajmi. V reči stromov, stačí proste povedať 
„motorová píla poháňaná ľudskou silou“, Táto 
robustná, obojručná skladacia píla od Silky je v 
súčasnej dobe najväčšia vo svojej triede.

Dĺžka listu 500 mm, celková dĺžka 1190 mm otvorená, 
670 mm zatvorená, 5 zubov na 30 mm. Hmotnosť 920 g.

Dĺžka listu 1000 mm, celková dĺžka 2230 mm otvorená, 
1200 mm zatvorená, 5-2,5 zubov na 30 mm. Hmotnosť 2400 g.

Dĺžka listu 650 mm, celková dĺžka 1470 mm otvorená, 
800 mm zatvorená, 4 zuby na 30 mm. Hmotnosť 1270 g.

Dodávané v nylónovom 
puzdre so zatváraním na 
suchý zips, s nastaviteľným 
popruhom cez rameno 
a vreckom pre náhradný 
pílový list.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Katanaboy 500-5 117-KSI540350 150,00 180,00
Katanaboy 650-4 117-KSI571065 227,00 272,40
Katanaboy 1000-5-2,5 117-KSI571099 634,50 761,40
Pílový list 500-5 117-KSI540450 81,66 98,00
Pílový list 650-4 117-KSI571165 162,00 194,40
Pílový list 1000-5-2,5 117-KSI571199 387,80 465,36

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

profesionálov. Výnimočný design, pevnosť, vyváženosť a vynikajúca povrchová úprava, tieto vlastnosti charakterizujú túto skvelú pílu.

Katanaboy 650-4

Katanaboy 1000-5-2,5

Katanaboy 500-5
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zubat 240-7,5 117-KSI327024 53,20 63,84
Zubat 270-7,5 117-KSI327027 55,85 67,02
Zubat 300-7,5 117-KSI327030 58,50 70,20
Zubat 330-7,5 117-KSI327033 62,00 74,40
Pílový list 240-7,5 117-KSI327124 34,08 40,90
Pílový list 270-7,5 117-KSI327127 36,89 44,27
Pílový list 300-7,5 117-KSI327130 39,74 47,69
Pílový list 330-7,5 117-KSI327133 42,16 50,60
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Prerezávacie píly Silky Zubat Ručná píla

Profesionálna japonská píla pre náročných. Dĺžka ostria 
240, 270, 300, 330 alebo 390 mm so zahnutým tvarom listu 
a hrubým zubom, ktorá poskytuje väčšie rezné rýchlosti s 
menšou námahou. Dodávaná s vlastným puzdrom s klipom na 
opasok. Skvelá kombinácia vysokého výkonu hrubého zuba s 
pohodlným držadlom, ktoré naozaj drží vo Vašej dlani. Vhodné 
pre všetky práce na stromoch, vrátane rezanie veľkých konárov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zubat 390-7,5 117-KSI327039 70,39 84,47
Pílový list 390-7,5 117-KSI327139 50,04 60,05
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zubat 330-10 117-KSI327833 61,16 73,40
Pílový list 330-10 117-KSI327933 42,58 51,10
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

STREDNÝ

HRUBÝ

HRUBÝ

Zubat 
240-7,5

Zubat 
270-7,5

Zubat 
300-7,5

Zubat 
330-7,5

Silky Yamabico Ručná píla

Inovatívna píla Yamabico, dve ostria pre ľahšie prerezávanie, jemnejšie (8 zubov na 30 mm) 
a hrubšie (6 zubov na 30 mm) s ultra silným listom 330 mm. Jemnejšie zuby sú umiestnené 
na chrbte pílového listu a slúžia pre narezanie konárov na spodnej strane, čím sa zamedzí 
ich nalomeniu a získate tak veľmi čistý rez bez úlomkov. List je flexibilný po celej dĺžke s 
presne brúsenými zubami, ostrými ako britva. Poskytuje tak rýchly, čistý a veľmi hladký 
rez. Chrómovaný pílový list odoláva korózii, aj účinkom živice a ľahko sa čistí. Pohodlná 
protišmyková pogumovaná rukoväť absorbuje vibrácie, tým znižuje pracovnú únavu a 
poskytuje vynikajúcu priľnavosť, aj keď máte mokré ruky, alebo pracujete v rukaviciach. 
Výnimočný dizajn, pevnosť, vyváženosť a vynikajúca povrchová úprava robí z tejto píly 
vynikajúci pracovný nástroj. Píla je vhodná pre údržbu zelene a ovocných stromov.

Dĺžka listu 330 mm, 6/8 zubov na 30 mm, celková dĺžka 48 cm. 
Hmotnosť 260 g samostatne, 420 g s puzdrom.  
Dodávané v puzdre na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Yamabico 330-6/8 117-KSI340733 72,97 87,57
Pílový list 330-6/8 117-KSI340833 47,31 56,78
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ
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Silky Gomboy 7 Curve Ručná píla Silky Gomboy 7 Ručná píla

Nová perfektne vyvážená prerezávacia píla s 210, 240, 270 alebo 300 mm dlhým rovným ostrím s veľmi čistým a hladkým 
rezom. Má chrómovaný a kuželovo vybrúsený list s impulzne zakalenými zubami. S úžasnou rýchlosťou reže konáre aj 
suché drevo. Pogumovaná vypolstrovaná rukoväť perfektne padne do ruky. Ideálna na prerezávanie všetkých druhov 
stromov pre záhradníkov a ovocinárov. Dodávané s puzdrom s klipsom na opasok.

Nový model Gomboy 7 s prehnutým 
ostrím pre ešte lepší výkon pri rezaní.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy 7 Curve 210-8 117-KSI571921 57,66 69,20
Gomboy 7 Curve 240-8 117-KSI571924 61,20 73,44
Gomboy 7 Curve 270-8 117-KSI571927 64,81 77,78
Gomboy 7 Curve 300-8 117-KSI571930 68,04 81,65
Pílový list 210-8 117-KSI571821 27,39 32,87
Pílový list 240-8 117-KSI571824 30,47 36,57
Pílový list 270-8 117-KSI571827 32,81 39,38
Pílový list 300-8 117-KSI571830 35,12 42,15
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomboy 7 210-10 117-KSI541121 48,47 58,17
Gomboy 7 240-10 117-KSI541124 51,47 61,77
Gomboy 7 270-10 117-KSI541127 54,47 65,37
Gomboy 7 300-10 117-KSI541130 57,20 68,64
Pílový list 210-10 117-KSI522221 26,12 31,35
Pílový list 240-10 117-KSI522224 29,04 34,85
Pílový list 270-10 117-KSI522227 31,12 37,35
Pílový list 300-10 117-KSI522230 31,90 38,28
Sada skrutiek 117-KSI522000 3,47 4,17

STREDNÝ

HRUBÝ

Gomboy7 
210-10

Gomboy7 Curve 
210-8

Gomboy7 Curve 
240-8

Gomboy7 Curve 
270-8

Gomboy7 Curve 
300-8

Gomboy7 
240-10

Gomboy7 
270-10

Gomboy7 
300-10

Výnimočný design, sila, rovnováha a vynikajúca kvalita povrchu rezy. Perfektne 
vyvážená rovná prerezávacia píla s dĺžkou ostria 180, 210, 240, 270, 300 alebo 330 mm. 
Skvelá kombinácia vysokého výkonu s hrubými alebo jemnými zubami s pohodlným 
držadlom, ktoré naozaj drží vo Vašej dlani. Dodávaná s vlastným puzdrom s klipsom na 
opasok. Model s hrubým zubom je ideálny pre všetky prerezávacie práce, špeciálne na 
ovocných stromoch, model so stredným zubom je vhodný na stavebné konštrukcie.

Silky Gomtaro Ručná píla

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomtaro 180-8 117-KSI310218 42,27 50,73
Gomtaro 210-8 117-KSI310221 43,39 52,07
Gomtaro 240-8 117-KSI310224 45,70 54,84
Gomtaro 270-8 117-KSI310227 48,62 58,35
Gomtaro 300-8 117-KSI310230 51,50 61,80
Gomtaro 330-8 117-KSI310233 62,62 75,15
Pílový list 180-8 117-KSI310318 26,04 31,25
Pílový list 210-8 117-KSI310321 26,85 32,22
Pílový list 240-8 117-KSI310324 28,47 34,17
Pílový list 270-8 117-KSI310327 30,35 36,42
Pílový list 300-8 117-KSI310330 32,24 38,69
Pílový list 330-8 117-KSI310333 39,97 47,97
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomtaro 240-13 117-KSI310424 45,70 54,84
Gomtaro 270-13 117-KSI310427 48,62 58,35
Gomtaro 300-13 117-KSI310430 51,50 61,80
Gomtaro 330-13 117-KSI310433 62,62 75,15
Pílový list 240-13 117-KSI310524 28,47 34,17
Pílový list 270-13 117-KSI310527 30,35 36,42
Pílový list 300-13 117-KSI310530 32,24 38,69
Pílový list 330-13 117-KSI310633 39,97 47,97
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62

HRUBÝ

JEMNÝ

Gomtaro 180

Gomtaro 210

Gomtaro 240

Gomtaro 270

Gomtaro 300

Gomtaro 330
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Inovatívna Gomtaro Pre-Sentei je ručná píla s kombinovaným ostrím, predné 
tretina s jemným zubom (14 zubov na 30 mm) a zvyšné dve tretiny s hrubým 
zubom (8 zubov na 30 mm). Dĺžka silného listu je 240 a 300 mm. Jemné zuby 
umiestnené v prednej časti pílového listu slúži pre rezanie menších konárov, na 
prerez väčších konárov slúži časť pílového listu s hrubým zubom. List je flexibilný 
po celej dĺžke s presne brúsenými zubami, ostrými ako britva. Poskytuje tak 
rýchly, čistý a veľmi hladký rez. Pílový list odoláva korózii a účinkom živice a ľahko 
sa čistí. Pohodlná protišmyková pogumovaná rukoväť absorbuje vibrácie, tým 
znižuje pracovnú únavu a poskytuje vynikajúcu priľnavosť, aj keď máte mokré 
ruky, alebo pracujete v rukaviciach. Výnimočný dizajn, pevnosť, vyváženosť a 
vynikajúca povrchová úprava robí z tejto píly vynikajúci pracovný nástroj. Píla je 
vhodná pre údržbu zelene a ovocných stromov.

Gomtaro Root je rovná ručná píla špeciálne navrhnutá pre rezanie 
koreňov. Rezanie sa dá vykonávať bez obáv z poškodenia listu, alebo 
otupenia ostria. Chrómovaný tvrdený pílový list odoláva korózii 
aj účinkom živice a ľahko sa čistí. Presne brúsené ostrie ako britva 
poskytuje rýchly, čistý a veľmi hladký rez. Pohodlná protišmyková 
pogumovaná rukoväť absorbuje vibrácie, znižuje pracovné únavu a 
poskytuje vynikajúcu priľnavosť, aj keď máte mokré ruky, alebo pracujete 
v rukaviciach.

Ideálna na rezanie koreňov.

Silky Gomtaro Pro-Sentei Ručná píla

Silky Gomtaro Root-Cutting Ručná píla

Dĺžka listu 240/300 mm, 
8 a14 zubov na 
30 mm. Hrúbka listu 
1,1/1,3 mm, celková dĺžka 
365/425 mm. Hmotnosť 
140/260 g samostatne, 
260/380 g s puzdrom. 
Dodávané v plastovom 
puzdre na opasok.

Dĺžka listu 240 mm, 8 zubov na 30 mm. Hrúbka listu 1,3 mm, 
celková dĺžka 365 mm. Hmotnosť 140 g samostatne, 260 g s 
puzdrom. Dodávané v plastovom puzdre na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomtaro Root 240-8 117-KSI315324 48,20 57,84
Pílový list 240-8 117-KSI315424 30,35 36,42
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gomtaro Pro-Sentei 240-8/14 117-KSI310824 48,20 57,84
Gomtaro Pro-Sentei 300-8/14 117-KSI310830 61,35 73,62
Pílový list 240-8/14 117-KSI310924 30,35 36,42
Pílový list 300-8/14 117-KSI310930 38,54 46,25
Sada skrutiek 117-KSI310540 3,85 4,62

HRUBÝ

HRUBÝ

JEMNÝ

Pro-Sentei 
240-8/14

Pro-Sentei 
300-8/14

Silky Natanoko 2000 Ručná píla Silky Natanoko 60 Ručná píla

Dokonale vyvážená, veľmi odolná ručná píla s 330 mm 
dlhým listom. Chrómovaný pílový list odoláva korózii aj 
účinkom živice a ľahko sa čistí. Zakrivená, protišmyková, 
pogumovaná rukoväť absorbuje vibrácie, tým znižuje 
pracovnú únavu a poskytuje vynikajúcu priľnavosť, aj 
keď máte mokré ruky, alebo pracujete v rukaviciach. 
Výnimočný dizajn, pevnosť, vyváženosť a vynikajúce 
povrchová úprava robí z tejto píly vynikajúci pracovný 
nástroj. Píla Natanoko 2000 má ľahko prehnuté ostrie pre 
väčší záber a je vhodná pre rezanie väčších konárov. Píla 
Natanoko 60 má rovné ostrie a je vhodná na prerezávanie 
ovocných stromov.

Dĺžka listu 330 mm, 6,5 zubov 
na 30 mm. Hrúbka listu 1,4 mm, 
celková dĺžka 480 mm. Hmotnosť 
280 g samostatne, 460 g s 
puzdrom. Dodávané v plastovom 
puzdre na opasok.

Dĺžka listu 330 mm, 8 
zubov na 30 mm. Hrúbka 
listu 1,4 mm, celková 
dĺžka 480 mm. Hmotnosť 
280 g samostatne, 460 g 
s puzdrom. Dodávané v 
plastovom puzdre na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Natanoko 60 300-7,5 117-KSI312930 57,16 68,60
Natanoko 60 330-7,5 117-KSI312933 61,77 74,13
Pílový list 300-7,5 117-KSI313030 40,77 48,93
Pílový list 330-7,5 117-KSI313033 43,54 52,25
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Natanoko 2000 330-6,5 117-KSI340133 73,54 88,25
Pílový list 330-6,5 117-KSI340233 50,12 60,15
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ Natanoko 60 

300-7,5

Natanoko 60 
330-7,5
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Prerezávacie píly Tsurugi sú k dispozícii v 3 dĺžkach (pílový list 200, 300 a 400 mm), a s hrubým alebo 
stredným zubom. Naozaj veľmi malá šírka listu priamo predurčuje túto pílu na prerezávanie na 
miestach s veľmi hustou vegetáciou. Gumová rukoväť sa skladá z dvoch častí a je ľahko rozoberateľná 
bez použitia skrutiek. Píla je dodávaná vrátane hliníkového puzdra vybaveného bezpečnostnými 
vodiacimi valčekmi, ktoré pri vysúvaní / zasúvaní do puzdra zabránia poškodeniu, či otupeniu ostria.

Tsurugi je jedinečná píla, ktorá vďaka kvalite materiálu spolu so špeciálne brúseným ostrím a odolným, super štíhlym 
pílovým listom ľahko reže tvrdé aj mäkké drevo v obmedzenom priestore. Vo fáze vývoja tejto píly boli profesionáli 
ohromení rezným výkonom a chirurgickou presnosťou s akou píla pracuje. Táto novinka prichádza na trh ako najľahšia píla, 
je perfektne vyvážená na svoju veľkosť a je ľahko rozoberateľná bez použitia jedinej skrutky.

Silky Tsurugi Ručná píla

Silky Tsurugi Curve Ručná píla

Dĺžka listu 200/300/400 mm, 8 /10 zubov na 30 mm. Hrúbka listu 
1,8 mm, celková dĺžka 405/495/595 mm. Hmotnosť 200/235/260 g 
samostatne, 400/455/510 g s puzdrem. Dodávaná v plastovom puzdre s 
klipsom na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tsurugi 200-8 117-KSI345020 59,24 71,09
Tsurugi 300-8 117-KSI345030 65,81 78,98
Tsurugi 400-8 117-KSI345040 75,66 90,80
Pílový list 200-8 117-KSI345120 35,12 42,15
Pílový list300-8 117-KSI345130 40,39 48,47
Pílový list 400-8 117-KSI345140 45,66 54,80
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tsurugi Curve 210-7,5 117-KSI345421 62,54 75,05
Tsurugi Curve 270-7,5 117-KSI345427 69,12 82,95
Tsurugi Curve 330-7,5 117-KSI345433 75,70 90,84
Pílový list 210-7,5 117-KSI345521 33,74 40,49
Pílový list 270-7,5 117-KSI345527 39,70 47,64
Pílový list 330-7,5 117-KSI345533 45,66 54,80
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tsurugi 200-10 117-KSI345220 59,24 71,09
Tsurugi 300-10 117-KSI345230 65,81 78,98
Tsurugi 400-10 117-KSI345240 75,66 90,80
Pílový list 200-10 117-KSI345320 35,12 42,15
Pílový list 300-10 117-KSI345330 40,39 48,47
Pílový list 400-10 117-KSI345340 45,66 54,80
Nožný popruhh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tsurugi Curve 210-10 117-KSI345621 62,54 75,05
Tsurugi Curve 270-10 117-KSI345627 69,12 82,95
Tsurugi Curve 330-10 117-KSI345633 75,70 90,84
Pílový list 210-10 117-KSI345721 33,74 40,49
Pílový list 270-10 117-KSI345727 39,70 47,64
Pílový list 330-10 117-KSI345733 45,66 54,80
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

STREDNÝ

STREDNÝ

HRUBÝ

HRUBÝ

Tsurugi Curve 
210-7,5

Tsurugi Curve 
210-10

Tsurugi 
200-8

Tsurugi 
200-10

Tsurugi 
300-10

Tsurugi 
400-10

Tsurugi 
300-8

Tsurugi 
400-8

Tsurugi Curve 
270-10

Tsurugi Curve 
330-10

Tsurugi Curve 
270-7,5

Tsurugi Curve 
330-7,5

Nový model Tsurugi s prehnutým ostrím pre ešte lepší 
výkon pri rezaní. Prerezávacie píly Tsurugi sú k dispozícii 
v 3 dĺžkach (pílový list 200, 300 a 400 mm), a s hrubým 
alebo stredným zubom. Naozaj veľmi malá šírka listu 
priamo predurčuje túto pílu na prerezávanie na miestach 
s veľmi hustou vegetáciou. Gumová rukoväť sa skladá z 
dvoch častí a je ľahko rozoberateľná bez použitia skrutiek. 
Píla je dodávaná vrátane hliníkového puzdra vybaveného 
bezpečnostnými vodiacimi valčekmi, ktoré pri vysúvaní / 
zasúvaní do puzdra zabránia poškodeniu, či otupeniu ostria.
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Silky Ibuki Ručná píla
Masivna a silná profesionálna ručná píla s veľmi dobre 
vyváženým 390 mm zakriveným pevným listom, veľkou 
rukoväťou pre pohodlný úchop s maximálnym prenosom 
sily do rezu. Zakrivené ostrie poskytuje väčšiuí reznú rýchlosť 
s vynaložením menšej námahy. Tieto píly majú zuby na 
konkávnom listu nepatrne rozvedené a brúsené na 4 stranách. 
Každý šiesty zub je na píle nerozvedený pre lepšiu čistotu rezu 
a efektívnosť. Píla je ostriteľná a je ideálna pre najnáročnejšie 
prerezávacie a lesné práce. Pevný pílový list s presne brúsenými 
zubami je navrhnutý tak, aby sa ťahom k sebe maximálne 
zarezávala. Skvele navrhnutá gumová rukoväť skvele absorbuje 
vibrácie pri rezaní a poskytuje vynikajúcu kontrolu nad celou 
dĺžkou píly. Chrómovaný list odoláva korózii, aj účinkom živice a 
veľmi ľahko sa čistí.

Dĺžka listu 390 mm, 5,5 zubov na 30 mm. Hrúbka 
listu 1,5 mm, celková dĺžka 560 mm. Hmotnosť 
540 g samostatne, 840 g s puzdrom. Dodávané v 
plastovom puzdre s klipsom na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ibuki 390-6,5 117-KSI327539 85,85 103,02
Pílový list 390-6,5 117-KSI327639 61,27 73,53
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12
Puzdro 117-KSI327552 26,08 31,30
Rukoväť (bez skrutiek) 117-KSI327502 32,27 38,73
Rukoväť (so skrutkami) 117-KSI327500 32,27 38,73
Sada skrutiek pre rukoväť 117-KSI310540 3,85 4,62
Skrutka na uchytenie ostria 117-KSI327739 3,08 3,70

Silky Sugoi Ručná píla Silky Sugowaza Ručná píla

Najpredávanejšia japonská píla pre najnáročnejších 
profesionálov so zubami ostrými ako britva pre ultra rýchle 
rezanie. Dĺžka ostria 360 alebo 420 mm so zahnutým tvarom 
listu poskytuje väčšie rezné rýchlosti s menšou námahou. 
Veľká a pohodlná rukoväť dáva silu a pružnosť celej dĺžke 
píly. Super agresívne ozubenie je ideálny pre prerezávanie 
veľkých stromov. Účinne odoláva korózii, aj živicu a ľahko sa 
čistí. Dodáva sa s nádherným žltým dizajnovým puzdrom na 
opasok. Ideálne pre veľké konáre a prerezávanie na zemi alebo 
vo výškach. Zuby nie sú zakalené a dajú sa preostriť.

Dĺžka listu 360/420 mm, celková 
dĺžka 56/59 cm, s puzdrom na 
opasok 58/61 cm, 6,5 zubov na 
30 mm. Hmotnosť 360/380 g 
samostatne, 760/720 g s 
puzdrom. Dodávané v puzdre 
na opasok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sugoi 360-6,5 117-KSI639036 87,12 104,55
Sugoi 420-6,5 117-KSI639042 92,54 111,05
Pílový list 360-6,5 117-KSI639136 60,35 72,42
Pílový list 420-6,5 117-KSI639142 65,81 78,98
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12
Puzdro 117-KSI327552 26,08 31,30

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sugowaza 420-6,5 117-KSI641942 92,12 110,55
Pílový list 420-6,5 117-KSI642042 63,20 75,84
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

Extrémna a najsilnejšia masívna japonská píla pre najnáročnejších profesionálov so 
zubami ostrými ako britva pre ultra rýchle rezanie. Dĺžka ostria 420 mm so zahnutým 
tvarom listu poskytuje väčšie rezné rýchlosti s menšou námahou. Veľká a pohodlná 
rukoväť s chráničmi ruky dáva silu a pružnosť celej dĺžke píly. Super agresívne 
ozubenie je ideálne pre prerezávanie veľkých stromov a pre ťažké lesnícke práce. 
Účinne odoláva koróizi, aj živici a ľahko sa čistí. Dodáva sa s nádherným oranžovým 
designovým puzdrem na opasok alebo pre pripnutie na nohu. Ideálne pre veľké 
konáre a prerezávanie na zemi, alebo vo výškach. Zuby s Mirai-Me technológiou nie 
sú zakalené a dajú sa preostriť.

Sugoi 
360-6,5

Sugoi 
420-6,5
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Silky Genki Temagari Ručná píla

Silky Zorin Ručná pílaSilky Elastické nožné popruhy so 
suchým zipsom

Veľká, profesionálna, robustná píla s ultrasilným 500 mm listom. List píly je vyrobený z najkvalitnejšej veľmi 
uhlíkovej ocele a je kónicky zbrúsený smerom k vrchu. Tým je zmenšený odpor a rez je ľahší, rýchlejší a hladší. 
Zuby nie sú rozvedené, sú vybrúsené a sú ostriteľné. Vyosená čierna rukoväť poskytuje správny úchop pre 
dosiahnutie maximálnej sily rezu. Táto píla je vhodná pre najťažšie rezacie úkony, či rezanie veľkých konárov a 
kmeňov. Skvele navrhnutá gumová rukoväť skvele absorbuje vibrácie pri rezaní. Presne brúsené ostrie poskytuje 
rýchly, čistý a veľmi hladký rez. Chrómovaný list odoláva korózii a účinkom živice a veľmi ľahko sa čistí.

Stredne veľká profesionálna, robustná píla s ultrasilným 340 alebo 370 mm listom. Táto 
píla má zuby na liste nepatrne rozvedené a brúsené na 4 stranách. Každý šiesty zub je na 
píle nerozvedený pre lepšiu čistotu rezu a efektívnosť. Píla je ostriteľná a je ideálna pre 
najnáročnejšie prerezávacie a lesné práce, pre rezanie veľkých konárov a stromov. Vyosená 

Táto píla vás úplne uchváti. Akonáhle sa 
zareže, nestačíte žasnúť akou rýchlosťou 
je schopná rezať. Reže rýchlejšie, než 
akákoľvek ručná píla!

Úplne nová rada ručných píl na mäkké drevo s ostrím 500 mm. 
Veľké progresívne ozubenie (3–5 zubov na 30 mm), radí pílu medzi 
najagresívnejšie a najrýchlejšie, čo sa rezanie týka, v celej ponuke.
Silky - skutočná reťazová píla bez motora!

Cez extra hrubé ozubenie sa píla ľahko zarezáva a nemá tendenciu „skočiť“ 
na začiatku rezu. Ďalšou zvláštnosťou je, že Genki rukoväť sa skladá z dvoch 
gumových dielov, ktoré sa bez použitia náradia dajú ľahko rozobrať.

Elastický nožný popruh so zuchým 
zipsom. Balenie obsahuje 1 ks.

Dĺžka listu 500 mm 3–5 zubov na 30 mm. Hmotnosť 510 g 
samostatne, 700 g s puzdrom. Dodávané v plastovom puzdre.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Temagari 500-3-5 117-KSI355050 154,00 184,80
Puzdro 117-KZSI5500407 28,24 33,89

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

čierna rukoväť poskytuje správny úchop pre 
dosiahnutie maximálnej sily rezu. Skvele 
navrhnutá gumová rukoväť skvele absorbuje 
vibrácie pri rezaní. Presne brúsené ostrie 
poskytuje rýchly, čistý a veľmi hladký rez. 
Chrómovaný list odoláva korózii a účinkom 
živice a veľmi ľahko sa čistí.

Zorin 
340-5-6,5

Zorin 
370-5-6,5

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zorin 340-5-6,5 117-KSI313134 90,00 108,00
Zorin 370-5-6,5 117-KSI313137 97,62 117,15
Pílový list 340-5-6,5 117-KSI313234 54,16 65,00
Pílový list 370-5-6,5 117-KSI313237 59,08 70,90
Nožný popruh 117-KZSI5060413 8,43 10,12
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Silky Longboy Ručná teleskopická píla

Silky Zubat Ručná teleskopická píla

Silky Longboy je kompaktná teleskopická píla, v zasunutej polohe 
meria len 1,45 m a ľahko sa tak zmestí do kufra auta. V rozloženom 
stave dosahuje dĺžku 3,6 m, čo odpovedá pracovnej výške až okolo 
5 m. Longboy váži iba 1,95 kg, a preto je veľmi dobre ovládateľná aj cez 
svoju dĺžku. Výsuvné časti sú vybavené novými zosilnenými blokačnými 
kolíkmi a rýchloupínacími objímkami pre rýchle a bezpečné nastavenie 
požadovanej dĺžky. V dolnej časti teleskopickej násady je umiestnená 
mohutná gumová rukoväť odolná voči poškodeniu pri nárazoch o zem. 
Longboat je veľmi výkonná a funkčná teleskopická píla, vhodná pre 
profesionálne aj súkromné použitie.

Ľahká, profesionálne, kvalitné, hliníková, teleskopická píla. Robustný, ale veľmi ľahká násada oválneho prierezu zvládne aj to najvyššie zaťaženie. Pílový list využíva rovnaký ako ručná píla 
Zubat. Poskytuje veľkú reznú rýchlosť s oveľa menšou námahou než je tomu u bežnej píly. Rukoväť je pogumovaná s polstrovaním a zostáva pohodlná aj pri dlhšej pracovnej činnosti. 
Oválna hliníková násada umožňuje presné ovládanie smeru pílového listu (najmä pri reze na max. Vzdialenosť), je pevná a tuhá a znižuje prehýbaniu na minimum. Výsuvné časti sú vybavené 
obrannými kolíky a rýchloupínacími objímkami pre rýchle a bezpečné nastavenie požadovanej dĺžky. Píla je veľmi ľahká a ľahko ovládateľná.

Dĺžka listu 360 mm, 7 zubov na 30 mm. Hrúbka listu 1,5 mm, celková dĺžka 1,45–3,60 m. Hmotnosť 1,82 kg 
samostatne, 2,10 kg s puzdrom. Dodávané s plastovým puzdrom na pílový list.

Dĺžka listu 330 mm, 7,5 zubov na 30 mm. Hrúbka listu 1,4 mm, celková dĺžka  
1,75– 2,65 / 2,06–3,27 m. Hmotnosť 1,2 / 1,38 kg samostatne, 1,45 / 1,63 kg s puzdrom. 
Dodávána s plastovým puzdrom na pílový list.

Závesný hák 
pre Longboy

Závesný hák pre Zubat

Pozorne si prečítajte “BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE” pre prácu s teleskopickými 
pílami. Nesprávne použitie píly Silky môže spôsobiť zranenie.

až 3600 mm

až 3,3m

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Longboy 360-7,5 / 
1450-3600 mm 117-KSI636536 225,00 270,00

Náhradný pílový list pre 
Longboy 117-KSI636636 47,85 57,42

Závesný hák pre Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zübat 117-KSI042501 30,77 36,93

1450 - 3600 mm

1 750 - 2 650 mm

2 000 - 3 300 mm

HRUBÝ

HRUBÝ

Teleskopické píly

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zubat 330-7,5 / 
1750-2650 mm 117-KSI327212 122,00 146,40

Zubat 330-7,5 / 
2000-3300 mm 117-KSI327215 125,00 150,00

Náhradný pílový list pre 
Zubat 330-7,5 117-KSI327133 42,16 50,60

Závesný hák pre Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zübat 117-KSI042501 30,77 36,93
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Dĺžka listu 420 mm, 6,5 zubov na 30 mm, hrúbka listu 1,8 mm. 
Celková dĺžka nastaviteľná 2,43–3,8 / 2,43–5 / 2,43–6,1 m. 
Hmotnosť 1,65 / 2,8 / 3,58 kg samostatne, 2,2 / 3,16 / 3,92 kg s 
puzdrom. Dodávané s plastovým puzdrom na pílový list.

Hayate je moderná, profesionálna, hliníková teleskopická píla. 
Oválna hliníková násada umožňuje presné ovládanie smeru 
pílového listu (najmä pri reze na max. vzdialenosť), je pevná a 
tuhá a znižuje prehýbaniu na minimum. Rukoväť je pogumovaná 
s polstrovaním a zostáva pohodlná aj pri dlhšej pracovnej 
činnosti. Výsuvné časti sú vybavené blokačnými kolíkmi a 
rýchloupínacími objímkami pre rýchle a bezpečné nastavenie 
požadovanej dĺžky. List disponuje vymeniteľným zarezávacím 
kosákom pre rezanie malých konárov a narezávávanie kôry. Píla 
je zámerne vyrobená v žltej dobre viditeľnej farbe pre ľahšiu 
orientáciu v hustom poraste a je vybavená novým puzdrom 
so vstavaným držadlom. S touto pílou si ľahko poradíte s 
prerezávaním vyšších stromov bez nutnosti použitia rebríka, 
práca je tak oveľa rýchlejšia a bezpečnejšia.

Silky Hayate Ručná teleskopická píla

Rada teleskopických píl Hayate je ďalším krokom vo vývoji veľmi 
populárnych teleskopických píl Hayauchi, vhodných najmä pre 
profesionálnu a náročnú prácu. Píly Hayate sú k dispozícii v rôznych 
dĺžkach od 3,8 m do 6,1 m vrátane noža. Pílový list s vysokým obsahom 
uhlíka s prímesou molybdénu a vanádia má väčšiu pružnosť a je tak viac 
odolnejší. Hayate využíva technológiu Mirai-Me a vďaka tomu je rez 
hladký.

Závesný hák pre Hayate

až 6 100 mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Hayate 420-6,5 / 2430-3800mm 117-KSI037042 243,00 291,60
Hayate 420-6,5 / 2430-5000mm 117-KSI037142 275,00 330,00
Hayate 420-6,5 / 2430-6100mm 117-KSI037242 340,00 408,00
Náhradný pílový list pre Hayate 117-KSI037342 88,50 106,20
Zarezávací kosák pre Hayate 117-KSI037542 19,24 23,09
Puzdro pre Hayate 117-KZSI3700401 25,50 30,60
Náhradný pílový list pre Hayate s 
puzdrem a násadou 117-KSI037442 158,00 189,60

Závesný hák pre Hayauchi, Hayate, 
Longboy, Zübat 117-KSI042501 30,77 36,93

Silky Forester Ručná teleskopická píla

Teleskopická píla Forester patrí vlastnosťami medzi píly 
Hayauchi a Zubat. Forester je ľahší ako Hayauchi a má pílový 
list skoro rovnakej dĺžky. Na rozdiel od Hayauchi má Forester 
list s Mirai-Me ostrím a rez je tak jemnejší a hladší. V porovnaní 
s pílou Zubat je list píly Forester dlhší a silnejší, a celková dĺžka 
je väčšia než u píly Zubat. Zakrivený pílový list je 38 cm dlhý a 
má zuby brúsené Mirai-Me technológiou. Jasne červená farba 
tejto píly je dobre viditeľná medzi stromami a uľahčuje tak 
prácu pri prerezávaní v hustom poraste.

Dĺžka listu 380 mm, 7,5 zubov na 30 mm. Celková dĺžka nastaviteľná 
1,67–3,08 / 2,20–4,50 m.

až 4 500 mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Forester 380-7,5 / 
1670-3080mm 117-KSI027330 178,00 213,60

Forester 380-7,5 / 
2200-4500mm 117-KSI027345 194,00 232,80

Náhradný pílový list pre 
Forester 117-KSI027438 66,24 79,49

2 430 - 3 800 mm

2 430 - 5 000 mm

2 430 - 6 100 mm

2 200 - 4 500 mm

HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

1 670 - 3 080 mm
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Silky Todoku Ručná teleskopická píla

Todoku je robustná profesionálna 
teleskopická píla s možnosťou 
nastavenia dĺžky 235, 405 a 575 cm 
pre pohodlnú a bezpečnú prácu v 
korunách stromov zo zeme. Píla sa 

Dĺžka listu 390 mm, 6,5 zubov na 30 mm, hrúbka listu 1,5 mm. Celková 
dĺžka nastaviteľná 2,35–4,05–5,75 m. Hmotnosť 4,5 kg samostatne.

skladá z troch predlžovacích tyčí zo sklolaminátu, oceľového držiaka a pílového listu s plastovým krytom. Predlžujúce tyče 
sú zo sklolaminátu oválneho tvaru s vysokou pevnosťou a tuhosťou. Poskytujú presnú kontrolu píly pri rezaní vo výškach. 
Pílový list je prehnutý, dlhý 390 mm a má na oboch koncoch zbrúsené zarezávacie kosáky. Gumový poťah polovice 
spodného dielu umožňuje pohodlné a bezpečné uchopenie. Súčasťou balenia je látkové prepravné puzdro.

až 5 750 mm

Silky Hayauchi Ručná teleskopická píla

Dĺžka listu 390 mm, 6,5 zubov na 30 mm, hrúbka listu 1,5 mm. Celková dĺžka nastaviteľná 
2,42–3,70 / 2,35–4,90 / 2,37–6,30 m. Hmotnosť 1,82 / 2,52 / 3,14 kg samostatne, 2,04 / 2,72 / 3,34 
kg s puzdrom. Dodávané so zabalenou rukoväťou a krytom na pílový list.

Najpredávanejšie japonské teleskopické píly pre prerezávanie stromov vo výškach. Super hrubé ozubenie je 
ideálne pre prerezávanie veľkých stromov. Predlžujúce tyče sú z hliníkovej zliatiny oválneho tvaru s vysokou 
pevnosťou a tuhosťou. Poskytujú presnú kontrolu píly pri rezaní vo výškach. Pohodlná a vibrácie tlmiacia 

Sintung nožničky na 
konáre pre Hayauchi

Náhradný pílový list pre Hayauchi

Silky Puzdro ostria pre Hayauchi

Náhradný pílový list pre Hayauchi 
390 s puzdrem a násadou

Situng nožnice sú doplnkom 
pre teleskopickú pílu Hayauchi. 
Nožnice májí unikátny trojitý 
kladkový systém a trojité 
zamykania mechanizmu pre ľahké 
strihanie i silných konárov.

až 6 300 mm

2 420 - 3 670 mm

2 350 - 4 900 mm

2 370 - 6 300 mm

rukoväť umožňuje pevné uchopenie. Pílový list je dlhý 390 mm a dá sa nastaviť do 
dvoch rôznych polôh pre nižšie alebo vyššie rezanie. List je prehnutý a na oboch 
koncoch má zbrúsené zarezávacie kosáky. Spodný kosák účinne pomáha k čistému 
rezu a horný zamedzuje vyšmyknutiu píly z rezu. Výsuvné časti sú vybavené 
blokačnými kolíkmi a rýchloupínacími objímkami pre rýchle a bezpečné nastavenie 
požadovanej dĺžky. Zuby sú vybrúsené tak, že vyzerajú ako v 4 radoch tzv. 4-radový 
profil zuba. Ide o Silky špeciálne vybrúsenie pre najnáročnejšie hrubé rezanie 
stromov. Zuby sú ostriteľné.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Todoku 390-6,5 / 
2350-5750 mm 117-KSI043317 466,00 559,20

Náhradný pílový list 117-KZSI177399N 72,24 86,69

EXTRA 
HRUBÝ

EXTRA 
HRUBÝ

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Hayauchi 390-6,5 / 
2420-3670mm 117-KSI017739N 169,00 202,80

Hayauchi 390-6,5 / 
2350-4900mm 117-KSI017839N 207,00 248,40

Hayauchi 390-6,5 / 
2370-6300mm 117-KSI017939N 261,00 313,20

Náhradný pílový list 117-KZSI177399N 72,24 86,69
Sintung nožničky na konáre pre 
Hayauchi 117-KSIP35-01 81,85 98,22

Puzdro ostria pre Hayauchi 117-KZSI177402 7,70 9,24
Silky Náhradný pílový list pre 
Hayauchi s puzdrom a násadou 117-KZSI177401 91,35 109,62

Závesný hák pre Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zübat 117-KSI042501 30,77 36,93

Náhradná teleskopická rukoväť 117-KSI017840 163,00 195,60

Závesný hák pre Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zübat
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Dôležité!  
Prečítajte si tieto inštrukcie pred použitím 
píly.  
 
NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom!  
 
NEPOUŽÍVAJTE teleskopické ani iné píly 
do vzdialenosti 15 metrov od akéhokoľvek 
elektrického vedenia alebo elektrických 
drôtov.  
 
Nedodržanie tohto varovania môže 
spôsobiť vážne zranení alebo smrť 
elektrickým prúdom.

Ako ostriť vašu pílu Silky
Nižšie sú uvedené píly Silky, ktoré sa dajú ostriť a 
príslušné uhly. Odporúčame profesionálnym užívateľom 
začať ostriť boky zuba (1) a potom dokončiť naostrením 
špičky zuba (2). Pre optimálny výsledok vykonajte v 
danom uhle niekoľko ťahov pilníkom. Pre bežného 
používateľa je dostatočné iba ostrenie špičky (2).

Ostrenie

Smer ostrenia
Poznámka: tlak 
použite len vo 
vyznačenom smere.

Pilník Silky 117-KZSI200000

Produkt Uhol A Uhol B Uhol C

Silky píly správne režú, keď ťaháte pílou smerom k sebe. 
Nerezu pri ťahu smerom od vás. Rezanie ťahom k sebe 
vyžaduje oveľa menej energie a poskytuje viac kontroly nad 
rezom. Silky píly sú presné a kvalitné nástroje, preto by ste 
s nimi mali tiež tak zaobchádzať a starostlivo sa o ne starať. 
Každá píla sa ničí pri nesprávnom používaní a preto tu máte 
návod, ako píly správne používať. Nedodržanie týchto zásad 
vylučuje záruku.

Ako správne používať píly Silky

1. Silky píly sú skonštruované pre záber do materiálu pri 
ťahu smerom k sebe. Tenký pílový list sa neohne, pretože 
je napnutý ťahom. Iba pri tlaku sa môže píla ohnúť alebo 
prasknúť. Preto nikdy netlačte na pílu a  nevychyľujte ju z 
rezu. To môže spôsobiť zničenie pílového listu. Vždy zľahka 
nadvihnete list, keď tlačíte pílu smerom od seba. Ak sa pílový 
list zničí, je ho možné zakúpiť ako náhradný diel.

2. Precízne vyrobený pílový list a špeciálne rezné zuby 
umožňujú rezať s minimálnou silou. Preto nikdy nepoužívajte 
silu k urýchleniu rezania. Nechajte pílu pracovať samu a len 
ťahajte pílou smerom k vám. 

3. Impulzne kalené zuby (symbol indukčného kalenia) sa 
nedajú ostriť.

4. Udržujte vaši pílu čistú a používajte k tomu vhodné čistiace 
prostredky (rozpúšťadlá). Nepoužívajte ich však na rukoväť.  

5. Keď pílu nepoužívate uskladnite ju mimo vlhké prostredie 
a list chráňte puzdrom. Držte píly mimo dosahu detí, mohli 
by sa zraniť.

6. IGM nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté 
nesprávnym použitím píl Silky.

Technika rezania ťahom.

1. Vždy držte pílu bezpečne za rukoväť  
2. Začnite rezať jemným ťahaním listu cez vetvu alebo trám 
smerom k vám.  
3. Posuňte pílu zľahka dopredu. Pri tlaku od vás píla nereže !!!  
4. Opakujte dokým konár alebo trám neprerežete.  
5. Použite malú silu pri ťahu smerom k vám a potom 
jednucho posuňte pílu smerom od vás. Nechajte zuby rezať.

UPOZORNENIE:  
Nesprávne použitie píly môže spôsobiť vážne alebo 
smrteľné zranenie. Nerežte nad hlavou. Vždy pri 
používaní píly noste prilbu a ochranu očí.

POZOR:  
Pílový list je extrémne ostrý. Nedotýkajte sa ho rukou 
a držte ho ďalej od akéjkoľvek časti tela. Vždy vložte 
pílu do pripraveného ochranného krytu, keď s ňou 
nepracujete. Uchovávajte mimo dosahu detí.

POZOR:  
Silky, jej dcérske spoločnosti, dovozcovia, distribútori 
a predajcovia nie sú zodpovední a nenesú žiadnu 
zodpovednosť za zranenia, straty alebo poškodenia 
vyplývajúce z nesprávneho použitia tejto píly.
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Proman je známa po celom svete pre svoju kvalitu a 
presnosť. Tieto pokosové píly sa stali meradlom, podľa ktorej 
sú posudzované ostatné píly. Proman je výborná ručná 
pokosová píla pre rezanie dreva a kovu, a to Hlavne pre 
rámovanie obrazov. Má prednastavenie pre najviac používané 
uhly a drážky na povrchu stola pre rezanie zložených uhlov, 
rýchloupínaciu svorku, ktorá je nastaviteľná pre rovné aj 

Pro Master sada
Sada obsahuje: pílu Proman , sťahovaciu svorku na rámčeky 
a rozšírenie stola so stupnicou pre ľahkú výrobu presných 4, 
5, 6 a 8 rohových rámčekov

Champion pokosová píla má najväčšiu kapacitu akú môžete 
kedy potrebovať. Reže až do hĺbky 180 mm a 125 mm pod 
uhlom 45° s presnosťou +/- 0,08°. Píla má otočný stôl +/- 45° s 
indexáciou na 90° a uhlami 15°; 22,5°; 30°; 36°; 45°; drážky na 
stole pre naklopenie dielca pod uhlami 20°, 30°, 40°, 45°, 50°, 
55° a 60°, 2 ks rýchloupínacích svoriek, ktoré sú nastaviteľné pre 
rovné i šikmé povrchy a dĺžkový doraz. Píla má nastaviteľnú hĺbku 
rezania. Súčasťou balenia sú aj zvýšené opory, ktorý dávajú lepšiu 
podporu vysokým obrobkom. Píla pre profesionálov s cenou, ktorá 
zodpovedá vysokej kvalite a technickému prevedeniu. Dodávaná s 
pílovým listom CH18 s rozstupom t=1,4mm. Vyrobená vo Švédsku.

Dĺžka x šírka pílového listu: 565 x 40 mm  
Max. šírka rezu pri 45°: 100 mm  
Max. šírka rezu pri 90°: 160 mm  
Max. výška rezu: 110 mm  
Rozmery (podstavec): 350 x 74 mm

Pílové listy pre pílu Proman 565 x 40 x 0,63mm

Pílové listy pre pílu Champion 630 x 40 x 0,8mm, t= podľa obr.

Dĺžka x šírka pílového listu: 630 x 45 mm 
Max. šírka rezu pri 45°: 125 mm  
Max. šírka rezu pri 90°: 200 mm  
Max. výška rezu: 180 mm  
Rozmery (podstavec): 500 x 125 mm

Pro Master sada - Proman Ručná pokosová píla + rozšírenie stolu + svorka na rámčeky

Champion Ručná pokosová píla

Pílový list s japonskými zubami IKEDA

Pílový list Champion
•  4-5 x vyššia životnosť  
•  extrémne rýchly a precízny rez

Presnosť 
+/- 0,08°

Presnosť +/- 0,2°

Jednoduchá a 
presná výroba 
rámčekov

Píla Proman je 
zobrazená v sade 
Pro Master.

•  extrémne rýchly a precízny rez

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Champion píla 127-80805SB 154,00 184,80
Pílový list CH14, t=2,5mm 127-CH-14 10,31 12,38
Pílový list CH18, t=1,4mm 127-CH-18 10,31 12,38
Pílový list CH24, t=1,0mm 127-CH-24 11,23 13,48
Pílový list CH32, t=0,8mm 127-CH-32 10,31 12,38
Pílový list CH16JP, t=1,6mm 127-CH-16JP 34,27 41,13

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Proman - iba píla 127-PRM-110SBC 81,58 97,90
Pro Master - sada 127-77700 110,87 133,05
Pílový list PRM-14, t=2,5mm 127-PRM-14 9,04 10,85
Pílový list PRM-18, t=1,4mm 127-PRM-18 9,04 10,85
Pílový list PRM-24, t=1,0mm 127-PRM-24 9,04 10,85

Pokosové píly

Rýchloupínacie 
svorky pre rovné aj 
šikmé povrchy

Rýchloupínacie 
svorky pre rovné 
aj šikmé povrchy

Fixácia 
nastaveného 
uhla

Prednastavenie 
pre najviac 
používané uhly

Prednastavenie 
pre najviac 
používané uhly

šikmé povrchy a dĺžkový doraz. 
Dodávaná s pílovým listom PRM-18 
s rozstupom t=1,4mm. Vyrobená 
vo Švédsku.
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Ručná pokosová píla

Stabilná ručná pokosová píla s šírkou rezu 160 mm / 
90° a 100 mm / 45°. Výška rezu maximálne 100 mm. Pre 
jednoduché rezy bez väčších nárokov na presnosť. Stupnica 
s 9 prednastavenými pozíciami a nastaviteľnou dĺžkou 
dorazu. Dodávaná s univerzálnym pílovým listom 550 mm 
CH-14, s rozstupom t = 1,8mm.

Najjednoduchší spôsob ako rezať pod uhlami. Píla je vedená pre presný rez 
tromi magnetmi. Prednastavené pozície na 45°, 90° a 135° alebo môžete 
samiručne nastaviť uhol 0° - 135°. Stačí priložiť a pomocou dvoch zarážok 
zarovnať k obrobku, nastaviť požadovaný uhol a môžete rezať. Pokosnici 

Magnetická pokosnica - kosorez

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Magnetická 
pokosnica 127-50502 27,69 33,23

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Píla 125-SW05 29,89 35,87
Pílový list 550 mm, 
t=1,8mm 125-SW06W 3,00 3,60

prdržiavajte jednou rukou a druhú 
pohodlne režete, môže byť snáď niečo 
jednodužšího? Už nie je potrebné 
zložito robiť rysky na materiál.

Ručná píla na 
doskový materiál

Kalená oceľ zuba, ktorá reže rýchlo a presne tvrdé i mäkké 
drevo.

Dĺžka ostria 300 mm. 
Extra jemné zuby.

Dĺžka ostria 250 mm. 
Jemný zub.

Ručná píla čapovka

Indukčne kalené zuby krížovo brúsené pre rýchlejšie rezanie 
a dlhotrvajúci ostrosť v porovnaní s bežnými ručnými pílami.

Ručné píly

Pokosnice a kosorezy

Lupienková píla 170 mm  
+ 5 pílových listov

Oblúk rámu píly umožnuje vykonávať rezy v hĺbke 12 cm. Ideálna 
pre rezanie dreva, preglejky, sololitu, sololitu, plastov, laminátov 
a sklolaminátov. Rám je možné otočiť o 360° pre rezanie v 
ľubovoľnom uhle. Balenie obsahuje 5 pílových listov (170 mm).

IGM Fachmann M971 Pokosnica 
profi, masívne drevo

Skvelý pomocník pre rezanie líšt a hranolov pod uhlom. 
Odporúčame pre píly SILKY.

Max. šírka dielca 64,5 / 160 mm.  
Max. výška dielca 35 / 45 mm. 
Hrúbka drážky 1,8 / 1,8 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Lupienková píla 125-SW45 6,35 7,62
10 ks píl. listov 125-676571 2,47 2,97

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ručná píla 300 mm 125-598417 5,12 6,15

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ručná píla 250 mm 125-763568 5,24 6,29

Popis Kód € bez DPH € s DPH

300x65x38 mm M971-01001 5,89 7,07
400x160x50 mm M971-01002 8,97 10,77
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Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

18 mm M970-12018 12,20 14,64
27 mm M970-12027 12,81 15,38
30 mm M970-12030 13,66 16,40

UBERÁK

HLADÍK

IGM Fachmann M970 Hoblík

IGM Fachmann 
M970 Hoblík

RÍMSOVNÍK

RÍMSOVNÍK

KLOPKÁR

MACEK

MACEK

Telo hoblíka je z buku s hrabovým splazom šírky 39 mm z 
buka. K prvému opracovaniu drsných plôch po reze alebo po 
opracovaní plôch hoblíkom uberákom. Vylepšenie povrchu 
je možné zdokonaliť hoblíkom klopkárom pre mäkké dreva 
alebo cidičom pre tvrdé drevá.

Pre finálnu úpravu mäkkého dreva. Telo hoblíka je z buku s 
hrabovým splazom. K rovnaniu a hladeniu plôch pozdĺž aj 
naprieč letokruhom dreva. Uhol noža 45° k ohobľovanej ploche.

Šírka ostria 18, 27 alebo 30 mm. Telo hoblíka je z hrabového 
dreva. Slúži na vyhobľovanie drážok alebo polodrážok, 
zhobľovanie ríms, zárubní dverí a okenných rámov, 
profilových rohov a hrán.

Telo hoblíka: šírka reznej hrany 51 mm, rozmer 
510x70x60/155 mm. Buk s hrabovým splazom. 
Je to dlhý hoblík s rukoväťou vzadu na zrovnávanie a k 
rovinnému finálnemu hobľovaniu veľkých plôch.

Šírka reznej hrany 36 mm, rozmer 200x55x60 /130 mm.

Nôž je v hoblíku Hladík uložený pod 45° voči hobľovanej ploche, 
obrátením noža sa uhol uloženia zväčší na 75°. Táto „finta“ sa používa 
hlavne pri hobľovaní supertvrdých drevín.

CIDIČ

Pre finálnu úpravu tvrdého dreva. 
Telo hoblíka je z buku s hranovým splazom. Na rovnanie a 
hladenie plôch pozdĺž aj naprieč letokruhom. Uhol noža 48° 
k ohobľovanej ploche

Telo hoblíka je z buku s hranovým splazom. K opracovaniu 
veľmi hrubých, nerovných alebo znečistených plôch. Po 
hobľovaní vznikajú na ploche dráhy, ktoré ľahko odstránite 
hoblíkom hladíkom alebo klopkárom.

RÍMSOVNÍK dvojitý

RÍMSOVNÍK dvojitý

Šírka ostria 18, 27 alebo 30 mm. Telo hoblíka je z hrabového 
dreva. Slúži na vyhobľovanie drážok alebo polodrážok, 
zhobľovanie ríms, zárubní dverí a okenných rámov, profilových 
rohov a hrán. Nôž je možné uložiť v hoblíku až na okraj a tým 
môžete zhobľovať obruby alebo rámy okien až do konca.

Hoblík hladík 41x160 mm, No.60 Hoblík klopkár 50x255mm, No.4 Hoblík klopkár 50x350mm, No.5

Pre jemné dokončovacie práce. Vysunutie noža nastavíte zadnou 
ovládacou skrutkou. Ideálny pre prácu jednou rukou. Zaistenie 
noža vykonáte utiahnutím skrutky. Je možné tiež rozšíriť 
ústie umožňujúce ľahkú zmenu odvodu triesky. Vhodný pre 
opracovanie problematických drevín (napr. Agát, hrčovité drevo).

Telo hoblíka je zo sivej liatiny s 
mosadznými ovládacími prvkami.  
Uhol želiezka 13,5°. Šírka želiezka 41 mm.  
Dĺžka 160 mm. Hmotnosť 710 g.

Veľkosť triesky nastavíte pomocou ovládacej skrutky. 
Mechanizmus pre jednoduché, rýchle nastavenie a tiež pre 
ľahkú demontáž noža pre ostrenie. Jemne brúsená základňa 
pre zníženie trenia živicových drevín.

Telo hoblíka je zo sivej liatiny s rukoväťou z 
palisandru, ovládacie prvky z mosadze. Uhol 
želiezka 45°. Šírka želiezka 50 mm. Dĺžka 
255 mm. Hmotnosť 1650 g.

Kratší hoblík Macek. Veľkosť triesky nastavíte pomocou 
ovládacej skrutky. Mechanizmus pre jednoduché, rýchle 
nastavenie a tiež pre ľahkú demontáž noža pre ostrenie. 
Jemne brúsená základňa pre zníženie trenia živicových 
drevín.

Telo hoblíka je zo sivej liatiny 
s rukoväťou z palisandru, 
ovládacie prvky z mosadze. 
Uhol želiezka 45°. Šírka želiezka 
50 mm. Dĺžka 350 mm. 
Hmotnosť 1950 g.

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

36 mm M970-01036 15,74 18,89

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

39 mm M970-02039 14,16 17,00
48 mm M970-02048 17,12 20,55

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

45 mm M970-03045 18,08 21,70
48 mm M970-03048 18,47 22,17

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

45 mm M970-03145 19,16 23,00
48 mm M970-03148 19,54 23,45

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

18 mm M970-10018 10,58 12,70
27 mm M970-10027 11,24 13,49
30 mm M970-10030 11,54 13,85

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

51 mm M970-06051 35,35 42,42

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

34 mm 125-633569 16,12 19,35
Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

50 mm 125-633465 17,12 20,55

Šírka noža Kód € bez DPH € s DPH

50 mm 125-508824 29,74 35,69

Hoblíky a rašple
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IGM Fachmann M976 Drevená 
palička súdok

Na drevený materiál, u ktorého je nežiadúce poškodenie 
od kovového kladiva, napríklad dlabanie dreveným dlátom, 
sklepávání spojov a podobne. Súdkový tvar palice.

Materiál: tvrdé drevo  
Rozmery: priemer 60x110x300 mm  
Hmotnosť: 0,26 kg

IGM Fachmann M976 Drevená 
palička tesárska

Na drevený materiál pri ktorom je nežiadúce poškodenie 
od kovového kladiva, napríklad dlabanie dreveným dlátom, 
sklepávanie spojov a podobne.

Materiál: tvrdé drevo  
Rozmery: 105 x 65 x 300 mm  
Hmotnosť: 0,4 kg.

Kladivo s drevenou 
násadou

Kladivo s drevenou 
násadou

Kované oceľové leštené kladivo s násadou z tvrdého dreva.

Kované oceľové leštené kladivo s násadou z tvrdého dreva.

Tesárske kladivo s 
drevenou násadou

Tesárske kladivo s drevenou 
násadou

Kované oceľové leštené kladivo uspôsobené pre 
vyťahovanie klincov, násada z tvrdého dreva.

Kované oceľové leštené kladivo uspôsobené pre 
vyťahovanie klincov, násada z bieleho orecha.

Gumová palica - biela

Polotvrdá gumová palica bielej farby. 
Nezanechá na povrchu farebné stopy.

Basic
Line

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tesárska palička M976-01001 7,31 8,78

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Palička súdok M976-02001 4,54 5,45

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Gumová palica 450g 125-633608 4,47 5,37
Gumová palica 700g 125-868607 5,24 6,29

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kladivo 250g 125-HA13 4,35 5,22

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kladivo 125g 125-HA12B 3,31 3,98

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kladivo 450 g 125-HA05B 5,16 6,20

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kladivo 450g 125-HA01 8,54 10,25

Násada z 
bieleho orechu

Kované a kalené páčidlo. Široký 
plochý koniec pre ľahké odstránenie 
líšt. Na oboch koncoch uspôsobené 
na odstránenie klincov a skrutiek.

Páčidlo-vyťahovák 
kovaný na klince 
250 mm

Páčidlo - vyťahovák 
600 mm

Oceľové páčidlo zo 
šesťhranu s páčidlom na 
klince a plochým koncom.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Páčidlo 125-PC62 7,93 9,52

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Presné páčidlo 125-675055 7,16 8,60

Palice a kladivá Montážne kľúče
Sada imbusových kľúčov 9ks

Poniklované oceľové imbusové kľúče na dlhšej strane 
zakončené guľovou koncovkou.  
Plastový držiak kľučov.  
Veľkosti: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6, 8 a 10 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada imbus kľúčov 9ks 125-675323 10,31 12,38

Sada imbusových kľúčov 10ks

Oceľové chróm-vanadové imbusové kľúče.  
Plastový držiak kľúčov s očkom.  
Veľkosti: 2 až 10 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Imbusové kľúče 10ks 125-HK11 3,81 4,58

Sada očkoplochých kľúčov 12ks

Leštený chróm-vanádový povrch.  
Balené v dvojlôžkovom blistri.  
Kovový držiak na kľúče.  
Veľkosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada kľúčov 12ks 125-SP1236 11,74 14,09

Sada očkoplochých kľúčov 6ks

Leštený chróm-vanádový povrch. 
Veľkosti 8, 10, 12, 13, 14 a 17mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada kľúčov 6ks 125-SP10 5,56 6,68
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Skrutkovače, bity a nástavce
Držiak bitov magnetický 2ks

Magnetické držiaky na bity dlžky 60 a 150 mm. Nástavec 
150 mm je vhodný pre prácu v obmezených priestoroch

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak bitov 2ks 125-436745 3,81 4,58

Držiak bitov rýchloupínací

Pre rýchlu výmenu bitov. Na šesťhrannej stopke.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak bitov 
rýchloupínací 125-868528 3,12 3,75

Držiak na bity s ohybným 
predĺžením

Ohybné predĺženie s hlavicou na bity pre prácu v 
ťažko prístupných miestach.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ohybné predĺženie na bity 125-783125 3,00 3,60

Sada extra dlhých bitov 9ks

Oceľové 150 mm dlhé bity z chróm-vanadiovej 
ocele s dlhou životnosťou. 
 
Sada obsahuje bity: 
•  Ploché 3, 5, 7  
•  Krížové Phillips PH1, PH2, PH3  
•  Krížové Pozidriv PZD1, PZD2, PZD3

Sada obsahuje:
•  32ks najčastejšie používaných bitov
•  9ks extra dlhých bitov
•  Držiak na bity
•  Plastové puzdro
•  9 extra dlhých bitov

Sada bitov 42ks

Oceľové bity z chróm-vanadové 
ocele s dlhou životnosťou v 
plastovom puzdre.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada bitov 150mm - 9ks 125-SB08 6,12 7,35

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada bitov 42.dielna 125-SB09-42 10,16 12,20

Sada na odstránenie strhnutých 
skrutiek

Sada bitov 32ks

Odstráňte poškodené skrutky 
ľahko a bez poškodenia 
okolitého materiálu. Vložte 
„odstraňovač strhnutých 
skrutiek“ zodpovedajúcej 
veľkosti do vŕtačky, prepnite 
na spätný chod a skrutku 
ľahko vyskrutkujte, a to vďaka 
špeciálne navrhnutému 
tvaru. Celková dĺžka 50 mm.

Farebne označené bity v boxe so sponou na opasok.

Sada obsahuje:  
•  Bity krížové Phillips PH1, 2 x PH2 a PH3  
•  Bity krížové Pozidriv PZD1, 2 x PZD2 a PZD3  
•  Bity ploché 3, 4, 5 a 6  
•  Bity šesťhranné imbus 3, 4, 5 a 6  
•  Bity Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40  
•  Bity Torx bezpečnostné T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40  
•  Nástavec s držiakom na bity

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Odstraňovač skrutiek 125-675174 5,85 7,02

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada bitov 32ks 125-681743 10,12 12,15

Stopkové frézy str. 169 
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