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Vertikální kotoučová pila VKS-2/VKS-4    

 

 
Agregát dvouhřídelové kotoučové pily VKS se používá k odřezávání krajového řeziva při prvním a 
druhém průchodu pilou (zpátkování) a k pořezu prizem nebo hraněného dřeva na středové řezivo. 
Zařízení lze použít v kombinaci s řeznými nástroji a frézovacími agregáty na profily. 
Kotoučová pila pracuje na principu dvou hřídelí, kdy se celá výška řezu rozdělí na dva pilové 
kotouče. Rozdělením zatížení se dosáhne vysoké rozměrové stálosti a dobrého povrchu řezu. Horní 
hřídel pily pracuje synchronně, spodní protiběžně. Tak lze pracovat s vhodnými tenčími pilovými 
kotouči a tím také s menší řeznou štěrbinou. Hřídele pily mají vzájemnou kolmou vzdálenost pevnou. 
Používají se tak vždy stejně velké pilové kotouče. 
Stroj je vybaven dvěma hnacími motory hřídelí pily. Na hřídelích pily lze pomocí rychlovýměnného 
systému v krátké době vyměnit přednastavené upínací příruby. Délka upnutí upínací příruby 
umožňuje, aby podle rozměru řezu byl namontován jeden pilový kotouč nebo více. 
Na přání zákazníka lze dodat agregát dvouhřídelové kotoučové pily s polohovatelnými 
přestavitelnými přírubami. Na každé hřídeli pily se nachází polohovací přestavitelná příruba. Délka 
upnutí přestavitelné příruby umožňuje, aby podle rozměru řezu byl namontován jeden pilový kotouč 
nebo více. 
Stroj sestává z masivního stojanu s lineárními vedeními pro vertikální přestavení nosné desky stroje 
k rozdělení výšky řezu pomocí hydraulického válce. 
Pomocí dvou mezipodstavců se provede vodorovné přestavení hnacích motorů hřídele pily na 
středový rozměr řezu. 
Polohování mezipodstavců se zabudovanými hnacími motory hřídele pily nastává podle úlohy buď 
pomocí kuličkového tažného šroubu nebo servohydraulicky pomocí servoválce se zabudovaným 
systémem měření dráhy. Vysoce přesným polohováním spolu s vysoce kvalitními listy kotoučové pily 
se dosáhne vysoké rozměrové stálosti a velmi dobrého povrchu řezu. 
Při výměně nástrojů je podle druhu montáže možné vyjet mezipodstavcem do strany, čímž se při 
výměně dosáhne dobrého přístupu. V poloze výměny nástrojů automaticky najíždí inspekční plechy 
a k agregátu dvouhřídelové kotoučové pily lze přistoupit bez jakékoliv překážky. Zabrání se tím 
spadnutí nástrojů a pracovního nářadí na zařízení pro čištění a likvidaci. Výměna nástrojů se dá 
provádět velmi ergonomicky a s vysokou bezpečností při práci. 
Agregát dvouhřídelové kotoučové pily VKS nabízí vysoce kvalitní technické komponenty, přehlednou 
konstrukci, dobrou přístupnost, vynikající snížení emisí hluku a prachu uzavřenou modulovou 
konstrukcí, nízkou časovou náročnost údržby a dlouhou životnost ve vícesměnném provozu.  
 

Technické údaje VKS-2 VKS-4 

Max. rychlost posuvu až m/min 150 150 

Max. výkon pohonu až kW 2 x 200 2 x 250 

Otáčky hřídele pily cca 1/min 3 000 3 000 

Min. délka dřeva m 2,5 2,5 

Výška řezu od/do mm 80-475 80-475 

Rozměry řezu mezi vnitřním pilovým kotoučem a prvním 
pilovým kotoučem na přestavitelné přírubě 

mm  23 (17)-150 

Upínací šířka přestavitelné příruby 
(zvláštní délky přestavitelných přírub lze dodat na přání) 

mm 110 110 

 


