
                                                                     

Th e Re v o l u t i o n XT …      
No t j u s t a n o t h e r Ti l e Sa w   

                          
                Tabularasa-Gemini Saw Company Europe is the exclusive distributor of the Revolution XT 

 



                                                                 
PILARKI  PIERSCIENIOWE    

REVOLUTION XT to profesjonalna pilarka pracujaca "na mokro", ale tak czysta i tak cicha (tylko 60 decybeli), ze moze byc 
uzywana w kazdym wnetrzu... W porównaniu ze zwykla pilarka do plyt (o srednicy pily 250 mm) zapewnia za te same 
pieniadze szereg dodatkowych korzysci. Zwykla pilarka posiada pile tarczowa pelna, napedzana poprzez os, od srodka.

 

REVOLUTION XT ma pile w formie pierscienia i jest napedzana od zewnatrz za pomoca pasa.     

 

Daje to mozliwosc ciec prostych oraz luków.  

 

Latwo tnie cienkie warstwy / paski materialu bez "skoków" pity.  

 

Pila z brzeszczotem obustronnym daje mozliwosc ciecia do przodu i do tylu.  

 

Nie ma potrzeby wymiany pily przy cieciu róznych materialów.

 

Ta sama pila tnie wszystko.  

 

Ciety material nie zostawia nagaru (szkliwa) na brzeszczocie i nie ma koniecznosci zmiany pily.  

  

Dane techniczne: silnik 230 V, 2 KM, ochrona IP 55, zgodnosc z normami CE,

 

wymiary w cm: 68 x 42 x 36, waga 18 kg.     

Wyposazenie standardowe:

    

Dwustronna pila diamentowa  

 

Przyrzad do prowadzenia ciec prostych  

  

Wyposazenie dodatkowe:

    

Carriage Kit - zestaw wysokiej jakosci narzedzi umozliwiajacy precyzyjne ciecie. Powierzchnia Vecro Top 
pozwala dokladnie umiescic akcesoria tego zestawu. Mozna wycinac dowolne ksztalty, idealnie proste ciecia, a 
nawet ciac bardzo waskie paski szer. okolo 3 mm - wszystko bez przemieszczania sie pily. W sklad zestawu 
wchodza, 2 katowniki 45 stopni, 2 katowniki 30 i 60 stopni, dwie szyny po 150 cm oraz prowadnica z ogranicznikiem.

   

Przyrzad ze stali nierdzewnej do ciecia pod katem 45 stopni. Jest mozliwosc uzyskania krawedzi ostrej lub 
zalepionej.  

 

Stojak stalowy do pilarki - zapewnia odpowiednia wysokosc pracy i latwosc montazu.  

 

Pila standardowa jednostronna umozliwiajaca ciecie proste w przód oraz ciecie luków w przód we 
wszystkich materialach.    

PILA Z BRZESZCZOTEM OBUSTRONNYM, Double Sided Blade, w która wyposazona jest REVOLUTION XT posiada 
warstwe spiekanego diamentu z przodu i z tylu pierscienia. Moze wykonywac nie tylko ciecia proste w tyl i do przodu, ale 
takze waskie luki we wszystkich kierunkach. Najmniejszy promien luku to okolo 20mm.   

.  

GEMINI SAW COMPANY EUROPE “COMPANY OF THE GROUP  TABULARASA SRL”  IS THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF THE 
REVOLUTION XT  AND  ALL OF THE PRODUCTION  FROM GEMINI SAW COMPANY INC.   
FOR MORE INFORMATIONS AND DETAILS VISIT  www.geminisaw.eu  
GEMINI SAW COMPANY EUROPE – TABULARASA SRL              +39 06 45420272  PHONE 
VIALE SCALO S. LORENZO 40                 +39 06 45420511  FAX 
00185 ROMA – ITALY 
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