
Pilarka ciesielska

MKS 130 Ec

Pożądaną głębokość cięcia
można łatwo nastawić przy pomocy
pokrętła i bardzo czytelnej skali.
Wyeliminowało to uciążliwe,
ponowne sprawdzanie wymiarów.

Ergonomiczne, idealnie wypo-
zycjonowane uchwyty oferują 
najwyższej jakości łatwość obsługi i 
umożliwiają efektywną pracę w
każdej sytuacji.

Płynna regulacja prędkości pozwala
dobrać odpowiednią prędkość
do danego rodzaju materiału.

Zalety produktu

• Z wysokowydajnym silnikiem CUprex
• Nowy system cięcia pod kątem do 60° przy większej

głębokości
• Unikalne, precyzyjne nastawianie wysokości
• Stały widok na linię cięcia

Zastosowanie

• Cięcie wzdłużne i poprzeczne
• Cięcie pod kątem do 60°
• Ogólne prace stolarsko-ciesielskie, zaciosy
• Do cięcia litego drewna, płyt drewnianych, materiałów

izolacyjnych, laminowanych belek, płyt kompozytowych

Opis produktu

Czysta moc i wysoki moment obrotowy zyskują zupełnie nowe znaczenie
przy wysokowydajnym silniku CUprex. Oferuje elektronicznie 
zoptymalizowaną wydajność i na nowo opracowaną technologię kontroli 
przed przeciążeniem. 

Nowa konstrukcja MKS 130 Ec obejmuje niezwykle wytrzymałe i 
wysokiej jakości materiały, w tym lekki odlew obudowy ze stopu 
magnezu, odporne na uderzenia, wzmocnione tworzywem sztucznym 
plastikowe elementy. Większość miejsc, w którym zwykle zbierały się 
wióry zostało wyeliminowanych. 

Pilarka MKS 130 Ec spełnia wszystkie wymagania tradycyjnego i
nowoczesnego ciesielstwa: cięcie poprzeczne czy wzdłużne drewna
i materiałów izolacyjnych jest możliwe dzięki dostępności odpowiednich 
akcesoriów. 

Najwyższe bezpieczeństwo zapewnione dzięki: samozamykającej się 
uchylnej osłony tarczy, wbudowanemu hamulcowi oraz włącznikowi 
z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem się po przerwie 
w zasilaniu.

Dane techniczne MKS 130 Ec

Głębokość cięcia 50 – 130 mm
Głębokość cięcia przy 45° 37 – 94 mm
Głębokość cięcia przy 60° 25 – 65 mm
Zakres kątów cięcia 0 – 60°
Prędkość obrotowa 000 – 2000 1/min
Pobór mocy 1800 W
Ciężar 14 kg
Uniwersalny silnik 230 V / 50 Hz 

Specyfikacja dostawy

Pilarka ciesielska MKS 130 Ec  925425

Zakres dostawy obejmuje:

1  Tarcza pilarska HM  092571
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, 24 Z, WZ,

 uniwersalna, drewno
1  Prowadnica równoległa  202363
1  Klucz imbusowy 6 mm  093081
1  Kabel zasilający 10 m  087612

www.punta.com.pl



M
A

F
E

L
L

R
ó

ż
n
e

O
d

s
ys

a
n
ie

C
ię

c
ie

S
z
lif

o
w

a
n
ie

S
tr

u
g

a
n
ie

F
re

zo
w

a
n
ie

W
ie

rc
e

n
ie

Aby jeszcze bardziej 
zwiększyć dokładność cięcia,
MKS 130 Ec może pracować
po szynach prowadzących.

Przy zakresie cięcia pod
kątem do 60° pilarka ciesielska 
MKS 130 Ec jest idealna do 
wykonywania zacięć kulawek. 
Nawet przy maksymalnym 
kącie głębokość cięcia wynosi 
aż 65 mm.

Prowadnica równoległa 
razem z dużymi rezerwami 
mocy nowego, wysokowydaj-
nego silnika CUprex to kolej-
ne gwaranty precyzyjnego
prowadzenia i czystego 
cięcia.

W połączeniu z odkurzaczem
przemysłowym S 50 M i 
szyną prowadzącą, pilarka 
MKS 130 Ec daje pewność 
czystych i dokładnych cięć, 
nawet w trudnych materiałach 
izolacyjnych

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie Opis Nr kat.

Szyna prowadząca F 80
dł. 0,8 m
Szyna prowadząca F 110
dł. 1,1 m
Szyna prowadząca F 160
dł. 1,6 m
Szyna prowadząca F 210
dł. 2,1 m
Szyna prowadząca F 310
dł. 3,1 m

204380

204381

204365

204382

204383

Łącznik szyn F-VS
do połączenia 2 szyn
prowadzących

204363

Kątomierz F-WA 205357

Torba na szyny F 160
dla szyn do max dł. 1,6 m

Zestaw szyn z torbą:
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM
+ torba na szyny

Zestaw szyn z torbą:
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ torba na szyny

204626

204805

204749

Nakładka zabezpieczająca F-EK
2 szt. w opakowaniu

205400

Guma antypoślizgowa 
F-HP 6,8M
dł. 6,8 m

204376

Zabezpieczenie
odpryskowe F-SS 3,4M
dł. 3,4 m

204375

Zdjęcie Opis Nr kat.

Szyna prowadząca
dł. 3 m (2-częściowa z
łącznikiem)

Szyna prowadząca
dł. 3 m (1-częściowa)

Przedłużenie szyny
dł. 1,5 m

037037

200672

036553

Adaptery (para)
do prowadnicy równoległej

037195

Tarcza pilarska HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm
24 Z, WZ, uniwersalna,
drewno

092571

Tarcza pilarska HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm
40 Z, WZ, cięcie dokładne,
drewno

092572

Tarcza pilarska HM
330 x 2,2/2,6 x 30 mm
54 Z, WZ/FA, płyty
obornickie, płyty
warstwowe z metalem

092579
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