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KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PIL ELCON
Robustní rám stroje s velkou tuhostí

Vodorovný pojezd ramena s agregátem na unikátním vedení tvořeném tvrzenou a broušenou
kulatou tyčí s účinným stíráním prachu zaručuje přesnost pojezdu 0,1 mm / 1 m délky
a především dlouhou životnost

Svislý pojezd pilového agregátu po rameni v provedení na dvojitém vedení po kulatých 
broušených tyčích

Doraz pro nastavení hloubky řezu kotouče ve 2 pozicích zajišťuje funkci předřezu dvojím
řezem pro kvalitní a čistý řez např. u DTD desek

Doraz pro řezání vodorovných pruhů

Pomocné válečky na spodní části rámu pro přizvednutí těžkých desek při jejich posouvání 

Výklopné prostřední dorazy pro užší materiál pro první 3 pole rámu 

Pilový agregát s jednoduchou výměnou kotouče a účinně řešeným odsáváním
prostoru okolo kotouče

Pilový agregát je zavěšený na dvojitém řetězu a vyvážený pro lehký chod ve svislém směru

O ZNAČCE ELCON

Patentovaný systém odsávacího kanálu, který se 
pohybuje společně s celým ramenem a s vysokou 
účinností odsává prostor řezu i pod řezaným materiálem 
a tím zaručuje splnění normy prašnosti do hodnoty 
0,05mg/m3. Systém je mimořádně vhodný pro velmi 
prašné materiály ve stavebnictví – cementové, 
sádrokartonové apod. desky, dále pro různé kompozitní 
materiály se skelnými vlákny aj. škodlivými složkami.

LIMPIO

Věděli jste, že firma ELCON na přání zákazníka vyrobila
pilu s řeznou výškou 4 metry a s řeznou délkou 20 m?
Prořez takové pily dosahuje až 150mm!
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Holandská společnost ELCON patří mezi přední světové výrobce svislých velkoplošných pil a díky 
svým konstrukčním řešením představuje naprostou špičku v tomto segmentu strojů.

Protože svislé pily vyrábí již 60 let a dlouhodobě se věnuje jejich vývoji, tak je ELCON schopný splnit 
nejrůznější přání a potřeby zákazníků po celém světě. ELCON díky špičkové kvalitě pokrývá veškeré 
požadavky výrobců na přesné a produktivní řezání plošných materiálů na bázi dřeva, plastů, 
hliníkových slitin, jejich kombinací, stavebních materiálů atd. v celé řadě průmyslových oborů.



ELCON DS

Za příplatek možnost osazení digitálním odměřováním
v obou osách.

Široké možnosti příplatkové výbavy – pneumatický rošt, digitály v obou 
osách, prodloužení bočního dorazu, pneumaticky ovládané pomocné 
válečky, podpěrné hliníkové válečky pro těžké desky, motor s možností 
změny otáček či sada pro frézování desek typu Alucobond, Dibond apod.

Široké možnosti příplatkové výbavy – pneumatický rošt, digitály v obou 
osách, prodloužení bočního dorazu, motoricky polohovatelný boční doraz, 
pneumaticky ovládané pomocné válečky, podpěrné hliníkové válečky pro 
těžké desky, motor s možností změny otáček či sada pro frézování desek 
typu Alucobond, Dibond apod.
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Maximální prořez

Výkon motoru

Výška řezu

Délka řezu

60 mm

3 nebo 4 kW

1250 / 1550 / 1850 / 2200 mm

3,30 / 4,30 / 5,30 m

Maximální prořez

Výkon motoru

Výška řezu

Délka řezu

80 mm

4 nebo 5,5 kW

1550 / 1850 / 2150 mm

3,30 / 4,30 / 5,30 m – na přání i delší

Maximální prořez

Výkon motoru

Výška řezu

Délka řezu

55 mm

3 nebo 4 kW

1550 / 1850 / 2150 mm

3,30 / 4,30 / 5,30 m

Řada DS je určená nejen pro řezání desek na bázi dřeva, ale 
i kombinace plastů, hliníkových slitin atd. Oproti základnímu 
modelu EDGE má navíc robustní sklopný boční doraz na levé 
straně rámu pro přesné svislé řezy s možností jeho 
prodloužení až ke spodní nakládací liště.  Pilu lze osadit 
drážkovacím nástrojem pro materiály typu Alucobond 
aj. Tento model může být v provedení s unikátním 
systémem odsávání Limpio - model DSL.

EX
TR

A

EX
TR

A

Maximální prořez

Výkon motoru

Výška řezu

Délka řezu

50 / 80 mm

4 nebo 5,5 kW

1850 / 2150 mm / QUADRA 2150 mm

4,30 / 5,30 m – na přání i delší

Za příplatek široké možnosti
výbavy podle požadavků
zákazníka
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Řada DSX je určená pro mnohostranné požadavky a velké výkony. 
Oproti oběma spíše základním modelům má robustnější svislé 
rameno i celý pilový agregát. Ten je standardně do materiálu 
dotlačovaný pneumaticky a má dvojité vedení po 
broušených kulatých tyčích s ohledem na velké zatížení 
a využití stroje. Pilu lze osadit drážkovacím nástrojem 
pro materiály typu Alucobond aj. Pila ve verzi DSXE 
má motorické pohony agregátu v obou osách.

Nejvyšší řadu pil ELCON představuje model ADVANCE a top 
model QUADRA. Obě pily přináší zásadní řešení v obsluze 
svislých pil – stručně řečeno méně dříny a více výkonu! Oba 
modely mají unikátní mechanické kleštiny pro držení desek 
shora a tím možnost řezání odspodu bez nutnosti otáčení 
celé desky. Toto řešení výrazně zvyšuje řezný výkon při 
současném snížení námahy obsluhy. Pilu tak 
obslouží pouze jeden člověk. Pily ADVANCE jsou 
buď s ručním posuvem – manual nebo 
automatic s motorickými pohony agregátu 
v obou osách. Top model QUADRA je plně 
automatický a QUADRA AXESS je 
nav íc  ještě  osazený bočním 
motorickým dorazem ve spodní 
části rámu pro ještě rychlejší 
řezání a komfort obsluhy. 

DXS / DSXE

ADVANCE a QUADRA
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ELCON EDGE
Novinka mezi svislými pilami ELCON EDGE přináší kromě nového 
designu také automatický podpěrný rošt již v základní výbavě. 
EDGE navazuje na úspěšný model ELCON D a poměr cena vs. 
provedení dostává až na samou hranu možností výrobce. 
EDGE si zároveň zachovává charakteristické výhody 
svislých pil.



facebook.com/epimex/

epimex.cz

instagram.com/epimexcz

Více jak 25 let
zkušeností

Přes 5.000
prodaných strojů

Garance kvality
a perfektní servis

Aleš Mužík Kamil Štěpán

Jižní 
a střední Čechy

Jihozápad Jižní Morava 
a Čechy

Zdeněk Štefka

Střední Morava Severní Morava Severovýchod

Jiří Svoboda Pavel HavlíkVlastimil Mrázek

         Staráme se o Vás 
     po celé České 
 republice.

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!

Severozápad

Vojtěch Marvan


