
 XW standardzie z agregatem podcinacza z 
niezależnym silnikiem regulowanym od 
zewnątrz maszyny.
 X Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego 
jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia.
 XDużych rozmiarów stół boczny z rolką .
 X ułatwiającą załadunek dużych elementów.
 X Przykładnica poprzeczna z teleskopowym 
wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi 
ogranicznikami.

 X Przykładnica równoległa z mechanizmame 
precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej 
blokady.
 XAgregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony 
do stołu roboczego na podwójnej kołysce. 
Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje 
długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
 X Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki.
 XDużej powierzchni stół roboczy wykonany z 
odprężonego żeliwa.
 XDuża waga maszyny oraz solidna i sztywna 
konstrukcja korpusu podnoszą wytrzymałość 
maszyny.

 XWyposażony w mocny silnik trójfazowy
 XWersja M: z elektryczną regulacją wysokości i 
przechyłu agregatu
 XWersja M A z elektryczną regulacją wysokości 
i przechyłu agregatu oraz włącznikami/
wyłacznikiem agregtów w wózku jezdnym.
 XWersja M A 3 ze sterowaniem w 3 osiach 
(elektromotoryczna regulacja przykładnicy 
cięcia równoległego z pulpitu na korpusie 
maszyny)

HOLZKRAFT SI 400 elite s – profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza oraz 
aluminiowym  wózkiem jezdnym.

Zdjęcie  pokazuje si 400 elite s M A
dostępny z aluminiowym wózkiem 2600 mm 
lub 3200 mm stołem bocznym, osłoną tarczy 
na ramieniu oraz wbudowanym włącznikiem 
/wyłącznikiem silników w wózku pilarki.

Szablon do cięcia pod kątem 
 X Z podziałką rastrową dla 
stałych kątów. 
nr art.: 5510403

 Opcja podziałki rastrowej

Wygodna zmiana prędkosci 
obrotowej poprzez otwór w 
blacie żeliwnym od góry.

Przykładnica równoległa
 X Standardowo z precyzyjną 
regulacją oraz dżwignią  
szybkiego zacisku.
 X Prowadnica wykonana ze 
szlifowanego, stalowego 
pełnego drążka o średnicy 45 
mm przekroju.
 XMożliwosć obniżenia poniżej 
poziomu stołu.

Przykadnica poprzeczna
 X Aluminiowa z telskopowym 
przedłużeniem  
 X Regulowany kąt
 X Profesjonalne ograniczniki 
nr art.: 5514315 
 

Akcesoria 

Cyfrowy wskaźnik przykład-
nicy cięcia równoległego

 X Zasilane przez baterię
 X Z dokładnością 1/10 mm 
nr art.: 5516000

Wyposażenie opcjonalne

lat
Gwarancja

System prowadzenia wózka jezdnego.
 XWózek zz aluminumum anodowanego.
 X Prowadnice z hartowanej i szlifowanej 
stali.
 X Prowadnice wprasowane w podstawę 
wózka.
 X Lekkie, ciche i niezawodne prowadznie.
 X 10  lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na 
zużycie prowadnic

Hightech
 XWłącznik i wyłącznik 
wbudowany w wózku pilarki 
(standardowo w wersjach 
A i MA)

Model si 400 elite s 26 si 400 elite s 32
Nr art. 5504750 5504754

Model si 400 elite s 26 M si 400 elite s 32 M
Nr art. 5504752 5504756
Model si 400 elite s 26 A si 400 elite s 32 A
Nr art. 5504751 5504755

Model si 400 elite s 26 M A si 400 elite s 32 M A
Nr art. 5504753 5504757

Dane techniczne
Wymiary stołu żeliwnego 940 x 560 mm 940 x 560 mm
Wysokość stołu 900 mm 900 mm
Długość cięcia 2600 mm 3200 mm
Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 2600 mm 360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45° 138 / 98 mm 138 / 98 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm 3260 mm
Szerokość cięcia równoległego 1270 mm 1270 mm
Przechył agregatu piły 90° - 45° 90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej Ø 400 mm Ø 400 mm
Średnica tarczy podcinacza. Ø 120 mm Ø 120 mm
Prędkość obrotowa 4.000/5.000 min-1 4.000/5.000 min-1

Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min-1 9200 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 7,0 kW (9,5 KM) 7,0 kW (9,5 KM)
Moc silnika podcinacza 0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm 120 mm
Średnica króćca odciągowegona osłony 80 mm 80 mm
Waga 700 kg 715 kg

Zawartość przesyłki si 400 elite s A:
Wyposażenie jak Si 400 elite S
Wbudowanwe włączniki oraz wyłącznik 
agregatów w wózku jezdnym

Zawartość przesyłki si 400 elite s M A:
Wyposażenie jak Si 400 elite S M
Wbudowanwe włączniki oraz wyłącznik 
agregatów w wózku jezdnym

Zawartość przesyłki si 400 elite s:
Wózek jezdny wykonany z aluminium ano-
dowanego
Rolka pomocnicza
Przykładnica cięcia równoległego z mecha-
nizmem precyzyjnej regulacji oraz dżwignią 
szybkiego zacisku.
Tarcza podcinacza Ø 120 mm
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami.
Trzewik do szlifowania.
Docisk mimośrodowy
Uchwyt wózka jezdnego
Osłona tarczy piły na ramieniu.

Zawartość przesyłki si 400 elite s M:
Wyposażenie jak Si 400 elite S
Elektryczna regulacja wysokości i kąta prze-
chyłu agregatu.

Wyświetlacz cyfrowy kąta przechyłu

si 400 elite s 26/32 wymiary w mm

48
60

7180

 Akcesoria Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym 
przedłużeniem i 2 ogranicznikami 5514315
Dodatkowy stolik poszerzający na wózku. 5510402
Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia rów-
noległego 5516000
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instala-
cji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80 ) 5146080
Wyposażenie za dopłatą*
Szablon do cięcia pod kątem z podziałką 
rastrową. 5510403
Wskaźnik cyfrowy do ogranicznika równole-
głego 5514349
* bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej 

maszyny

Zestaw 2 do podłączenia maszyny 
do instalacji odciągowej.

1x Trójnik Ø ABC 160/120/80 

1 x rękaw do węża Ø120 mm

1 x rękaw do węża Ø58 mm

1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm

1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm

2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm

2 x opaska zaciskowa Ø 70 - 90 mm

2,5 m wąż PU NW 120 mm

5 m wąż PU NW 60 mm

Nr artykułu 5146080

Żeliwny agregat pilarki z podwójną kołyską
 X Regulacja pionowa agregatu odbywa się za pomocą 
pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon. 
 X Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia zeliwna konstrukcja 
zapewnia precyzyjne cięcia.
 X Regulowany pod kątem do 45° 
 X Agregat podcinacza z silnikiem o mocy 0,55 kW jako standard.

Elektryczna regulacja wysokości cięcia i kąta 
przechyłu agregatu.

 X Cyfrowy wyświetlacz kąta przechyłu.
 X Dwie prędkości obrotowe. Zmiana prędkości 
poprzez przełożenie paska klinowego.
 XOtwór w stole roboczym - szybka i łatwa zmiana 
prędkości z góry masyzny.

 si 400 elite s - wersja M

Aluminiowe ograniczniki 
 · Szybkie i dokładne ustawianie
 · Ergonimiczny odczyt dzięki 

skali umieszczonej pod kątem.

Proszę nie zapomi-
nać o tarczy! 
(strona 41)

Wózek 360 mm ! 

Zeskanuj i zobacz FILM!
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Nowość! Sterowanie w 3 osiach 

HOLZKRAFT SI 400 elite s – profesjonalne pilarki formatowe z agregatem podcinacza 
oraz aluminiowym  wózkiem jezdnym.

Sterowanie 3 - osiowe „Ready 3”
 X Elektryczna regulacja wysokości cięcia i kąta 
przechyłu agregatu.
 X Elektromotoryczne pozycjonowanie przykładnicy 
cięcia równoległego poprzez enkoder.
 XUstawianie przykładnicy za pomocą śruby 
kulowej.
 X Płynna regulacja za pomocą przyciskó lub 
automatyczne pozycjonowania.
 XMożliwośc regulacji przyrostowej.

 si 400 elite s - wersja M A 3

 XWersja 3 osiowa z elektryczną regulacją 
wysokości cięcia, kąta przechyłu oraz 
motorycznym ustawianiem przykładnicy 
cięcia równoległego. 
 XNapęd przykładnicy za pomocą wysokiej 
jakości śruby kulowej.
 XOdczyt i pozycjonowanie za pomocą 
enkodera.
 XMożliwośc wykorzystania funkcji 
przyrostowych.
 X Przykładnica poprzeczna z teleskopowym 
wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi 
ogranicznikami.

 XOpcjonalnie dostępna z przykłądnicą 
poprzeczną z wyświetlaczami cyfrowymi LCD.
 XW standardzie z agregatem podcinacza z 
niezależnym silnikiem regulowanym od 
zewnątrz maszyny.
 X Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego 
jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia.
 XAgregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony 
do stołu roboczego na podwójnej kołysce. 
Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje 
długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
 X Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki.      
 XWyposażony w mocny silnik trójfazowy     

 XWersja M: z elektryczną regulacją wysokości i 
przechyłu agregatu
 XWersja M A z elektryczną regulacją wysokości 
i przechyłu agregatu oraz włącznikami/
wyłacznikiem agregtów w wózku jezdnym.
 XWersja M A 3 ze sterowaniem w 3 osiach 
(elektromotoryczna regulacja przykładnicy 
cięcia równoległego z pulpitu na korpusie 
maszyny)

Nowość !

Elektromotoryczna regulacja przykładnicy 
cięcia równoległego.

 X Napęd przykładnicy za pomocą wysoko- 
precyzyjnej śruby kulowej.
 XOdczyt i pozycjonowania za pomocą 
enkodera.
 X Szerokość cięcia 1270 mm
 X Sterowanie przykłądnicą z pulpitu 
maszyny znajdującego się bezpośrednio 
na korpusie.
 X Regulacja poprzez przyciski lub z 
automatycznym pozycjonowaniem.
 XUżyteczne funkcje przyrostowe .

Model si 400 elite s 32 M A 3
Nr art. 5504761

Dane techniczne
Wymiary stołu żeliwnego 940 x 560 mm
Wysokość stołu 900 mm
Długość cięcia 2600 mm
Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45° 138 / 98 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm
Szerokość cięcia równoległego 1270 mm
Przechył agregatu piły 90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej Ø 400 mm
Średnica tarczy podcinacza. Ø 120 mm
Prędkość obrotowa 4.000/5.000 min-1

Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 7,0 kW (9,5 KM)
Moc silnika podcinacza 0,55 kW (0,75 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm
Średnica króćca odciągowegona osłony 80 mm
Waga 715 kg

Akcesoria

Przykładnica poprzeczna z 2 wyświetlaczami 
cyfrowymi LCD

 X Każdy wyświetlacz posiada pokrętło do 
mikroregulacji.
 X System oparty na taśmie magnetycznej i 
wyświetlaczach LCD.
 X Dokładnośc 0,1 mm
 XMinimalna wartość odczytu - 300 mm
 XOpcjonalnie możliwe jest doposażenie 
maszyny w  dodatkowy 3  wyświetlacz LCD 
(dla odczytów poniżej 300 mm)

Stół boczny z systemem CompeX
 X Szablon z podziałką rastrową dla szybkiego 
i precyzyjnego ustawiania kąta.
 X Automatyczna kompensacja ustawionej 
wartosci cięcia.
 X Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze 
podparcie elementu i bardziej komfortowe  
cięcie pod kątem.
 XMożliwość zastosowania 3 wyświetlaczy 
cyfrowych LCD do odczytu (OPCJA 
DODATKOWA)

Zestaw 2 do podłączenia maszyny 
do instalacji odciągowej.

1x Trójnik Ø ABC 160/120/80 

1 x rękaw do węża Ø120 mm

1 x rękaw do węża Ø58 mm

1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm

1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm

2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm

2 x opaska zaciskowa Ø 70 - 90 mm

2,5 m wąż PU NW 120 mm

5 m wąż PU NW 60 mm

Nr artykułu 5146080

Akcesoria

Zawartość przesyłki si 400 elite s M A 3:
Wózek jezdny wykonany z aluminium ano-
dowanego
Rolka pomocnicza
Przykładnica cięcia równoległego z mecha-
nizmem precyzyjnej regulacji oraz dżwignią 
szybkiego zacisku.
Tarcza podcinacza Ø 120 mm
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami.

Trzewik do szlifowania.

Docisk mimośrodowy
Uchwyt wózka jezdnego.
Osłona tarczy piły na ramieniu.
Elektryczna regulacja wysokości i kąta prze-
chyłu agregatu.
Przykładnica cięcia równoległego ustawiana 
elektromotorycznie.
Panel sterujący na korpusie maszyny.

Akcesoria Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym prze-
dłużeniem i 2 ogranicznikami 5514315
Dodatkowy stolik poszerzający na wózku. 5510402
Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia rów-
noległego 5516000
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji 
odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80 ) 5146080
Wyposażenie za dopłatą*
Szablon do cięcia pod kątem z podziałką rastro-
wą. 5510403
System do cięcia pod kątetm CompeX z kom-
pensacją wartości. 5514349
Wskaźnik cyfrowy do ogranicznika równole-
głego 5514349
2 wyświetlacze cyforwe LCD do przykładnicy 
poprzecznej z mikroregulacją.
Dodatkowy 3 wyświetlacz LCD (poniżej 300mm)
System „DADO SET” - umożliwiający stosowa-
nie frezów do średnicy 203,8 mm
* bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej 

Akcesoria „DADO SET” - przygotowanie do pracy z 
frezami.

 XUmożliwia stosowanie frezów do wręgów 
o średnicy do 203,2 mm / 8”
 XW zestawie z wymienną wkładką do stołu.
 X Szybsze wykonywanie wpustów i wręgów.
 XUmożlwia szybsze wykonywanie falców na 
pilarce.
 X Idealne w połączeniu z 
elektromotorycznym sterowaniem 
przykładnicy równoległej.
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Nowa
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