
 

Pilové kotouče se zuby vybroušenými pod úhlem
 

HSS nebo VHM pilové kotouče se zuby 
vybroušenými pod úhlem – levé a pravé provedení. 
Tyto pilové kotouče se většinou používají se 
středovým pilovým kotoučem většího průměru, který 
provádí vlastní řez v materiálu. Pilové kotouče 
osazené po bocích dělícího nástroje při řezu 
odstraňují vzniklé otřepy a vyřezávají v materiálu 
požadovaný úkos. 

Typickou ukázkou použití těchto nástrojů je řezání 
PVC profilů pro výrobu dveří a oken. Stroje firem 
Wegoma, Haffner, Rotox, Striffler, Pertichi atd. 

 
The above-mentioned examples of milling cutters are only a small overview of our 
production posibilities. We are ready to produce also different tools according to your 
documentation like prismatic cutters, gear milling cutters, profile cutters, shell end mills 
cutters, side and face milling cutters, halfcircle milling cutters convex, half circle milling 
cutters concave, corner rounding milling cutters, single angle milling cutters, double angle 
milling cutters , HSS Side Chip Clearance Saws straight teeth, M2 Side Chip Clearance 
Saws staggered tooth, HSS Side and Face Cutters straight teeth, HSS Side and Face 
Cutters staggered teeth.

Rozměry Otvor na hřídel  Počet zubů  Úhel 
95 x 2,0 mm 32 60 levý 45° nebo 60° 
95 x 2,0 mm 32 60 pravý 45° nebo 60° 
95 x 2,0 mm 20 70 levý 45° nebo 60° 
95 x 2,0 mm 20 70 pravý 45° nebo 60° 
98 x 2,0 mm 32 60 levý 45° nebo 60° 
98 x 2,0 mm 32 60 pravý 45° nebo 60° 
103 x 2,1 mm 32 60 levý 45° nebo 60° 
103 x 2,1 mm 32 60 pravý 45° nebo 60° 
155 x 3,0 mm 32 68 levý 45° nebo 60° 
155 x 3,0 mm 32 68 pravý 45° nebo 60° 

             PILOVÉ PÁSY A KOTOUČE 
PRODEJ A SERVIS PÁSOVÝCH PIL 

Honti, s.r.o. 
IČO: 270 98 532

tel.:  +420 603 161 638 
fax:  +420 226 013 846

                                 e-mail:  info@honti.cz 
                                    web:   www.honti.cz




