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T75 PreX

T65

Formátovací pila s výjimečnou konstrukcí 
a jedinečným komfortem obsluhy s možností 

oboustranného naklápění pilového kotouče 
v rozsahu +/- 46° a výškou řezu nad 200 mm.

Díky mnoha inovativním řešením má obsluha možnost 
rozhodnutí provádět úhlové řezy s naklopením pilového 

kotouče buď k pravítku příčného stolu nebo k podélnému 
pravítku - tak jak to nejlépe koresponduje s požadovaným 

pracovním postupem a použitým materiálem.

Spolehlivá formátovací pila s vysokým 
komfortem obsluhy a ovládáním výšky řezu 

a úhlu. Naklápění pilového kotouče pomocí 
spodního ovládacího panelu s obrazovkou 3,5“.

Stojan stroje tvoří tuhá ocelovo-betonová konstrukce 
- 6x lépe tlumící vibrace než litina a s výraznou odolností 

proti zkroucení a zajišťující vysokou přesnost pily po celou 
dlouhou dobu její životnosti.  



T60C

Srovnávací frézka T54

Typ T60C svojí základní konstrukcí navazuje na předchozí, 
také velmi oblíbený model T60A.

Navíc nabízí horní odklopný ovládací panel 
s barevným přehledným displejem, který má množství zajímavých 

doplňkových funkcí jako například možnost dopočítání úhlu při naklopení, 
funkce drážkování či databázi nástrojů.

T60C má dále také oblíbené ovládání paralelního pravítka pomocí ručního kola z místa 
obsluhy. 3 možné nastavení otáček, motor 5,5 KW a prořez až 130mm. Celý stroj je navíc 

nebývale robustní – váží 1300 kg.

Tuhá ocelovo-betonová konstrukce stojanu 
stroje odolná proti vibracím a zkroucení 

je předpokladem pro precizní povrch 
obráběných dílců. 

Elektromotorické nastavení úběru od 0 do 8 mm již 
v základním provedení. Dorazové pravítko integrované 

s pomocným pravítkem pro tenké dílce a vedené 
v kuličkových ložiskách, snadno naklopitelné jednou rukou 

v rozsahu 90°- 45. Možnost naklopení vstupního stolu.

TECHNOLOGIE JDE DOPŘEDU
    KVALITA ZŮSTÁVÁ



Filosofie značky a produktů MARTIN je založena 
na dvou jednoduchých principech: 

Vyvíjíme inovativní a praktická řešení pro dřevozpracující 
společnosti po celém světě, kombinujeme skvělou funkčnost 

a jednoduchost ovládání s nadčasovým designem 
a velkou výdrží našich strojů.

„Naše výrobky splní to, co slibují.”

E-mail: svoboda@epimex.cz
Tel.: +420 777 755 415
Web: www.epimex.cz

Jiří Svoboda
Specialista značky pro ČR



„Rozhodnutí trvající po generace”

95 let vývoje a inovace pro všechny profesionály v dřevozpracujícím 
průmyslu. Jen málokterá společnost se může pochlubit příběhem jako 

výrobce prémiových pil MARTIN. Otto Martin se narodil v roce 1902 a již 
ve svých 20 letech položil základy jednomu z nejlepších výrobců 
dřevostrojů, značce MARTIN - synonymu pro funkčnost a kvalitu.

Prémiové pily, prémiové zpracování. Tradice rodinné firmy sídlící v 
Ottobeurenu přetrvává po generace. Velice osobní přístup k zákazníkům, 

naslouchání jejich potřeb a inovativní postupy jsou základy úspěchu.



Marcel Buchtela
buchtela@epimex.cz

+420 720 966 031

Aleš Mužík
muzik@epimex.cz

+420 720 983 110

Kamil Štěpán
stepan@epimex.cz

+420 606 085 062

Miroslav Nový
novy@epimex.cz

+420 777 755 408

Severozápad
Jižní 

a střední Čechy
SeverovýchodJihozápad

Jižní Morava 
a Čechy Střední Morava Severní Morava

Střední 
a východní Čechy

Zdeněk Štefka
stefka@epimex.cz

+420 727 927 749

Jiří Svoboda
svoboda@epimex.cz

+420 777 755 415

Pavel Havlík
havlik@epimex.cz

+420 777 755 419

Vlastimil Mrázek
mrazek@epimex.cz

+420 606 052 560

Rádi Vám poradíme!

Ať už jde o prodej jednotlivých strojů nebo 
celých technologických souborů, vždy hledáme 

optimální řešení odpovídající individuální 
potřebě klienta – technické, provozní i cenové. 

Náš obchodní tým je tu pro Vás!



facebook.com/epimex/ epimex.cz instagram.com/epimexcz

    Garance kvality
a perfektní servis

   Přes 5.000
prodaných strojů

   25 let
zkušeností
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