
  
 

Informační leták č. 5 – 16.7.2013 
 

Adresováno: Všem obchodním partnerům 

Počet stran: 2                                    

 

VĚC:      NOVÉ VÝROBKY 

 

Vážení obchodní přátelé,  

 

    Prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do 

obchodního portfolia naší společnosti. Technické informace s obrázky jsou uvedeny též na našich 

internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.  

 

Obsah tohoto letáku: 

 Pneumatický pilník – typ FS 905-630BY 

 

 

Pneumatický pilník – typ FS 905-630BY 
 

S potěšením Vám oznamujeme, že do našeho sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL zařazujeme 

pneumatický přímočarý pilník. 

 

Pracujete s plechem nebo kovy a potřebujete srazit hrany nebo pilovat? Máte ostré hrany na plechu? 

Použijte pneumatický vibrační pilník firmy DEPRAG – typ FS 905-630BY. 

 

Název  Objednací číslo 

FS 905-630BY 6061238A 

 

Popis výrobku - použití: 

Pneumatický vibrační pilník – ideální nářadí pro srážení ostrých hran plechů a různé pilovací práce 

v nejrůznějších odvětvích průmyslu, např. v nástrojárnách, v dílnách a slévárnách - pro opracování 

odlitků, forem a přípravků. 

Pilování oceli, hliníku, mosazi, dřeva a dalších materiálů či opracování hlubokých štěrbin nebylo nikdy 

snadnější. Dodáváme 4 různé pilníky – plochý, půlkulatý, kulatý a trojhranný (Příslušenství na 

objednávku). 

 

Výhody: 

 Ergonomičnost  

 Snadná obsluha 

 Dlouhá životnost 

 

Intuitivní ovládání, snadná výměna pilníků, ergonomický tvar a povrchová úprava nářadí spolu se 

sníženými vibracemi a nízkou hmotností maximálně usnadňuje práci obsluhujícímu pracovníkovi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Technické data: 

 

Otočné spouštění 

 

Typ 

Obj.č. 

FS 905-630BY 

6061238A 

Počet kmitů naprázdno min
-1

 6 300 

Pracovní zdvih mm 9 

Upínací průměr (stopka nástroje) mm 5 

Spotřeba vzduchu naprázdno m
3
/min 0,2 

Světlost přívodní hadice / 

připojovací závit 
mm 6 / Rc ¼“ 

Hmotnost kg 0,5 
            Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů 

 

 

 
 

                 
 

Příslušenství na objednávku:  

 

Pilník SF 10                                                Pilník SF11 

 
Pilník SF 12                                                Pilník SF13 

 
Upevňovací sada pro brusný papír 

 
 

 

Pneumatický pilník je v doplňkovém sortimentu. Oficiální prodej zahájen 1.8.2013. 

Rozměrový náčrtek (v mm): 

FS 905-630BY 


