
PROBLÉMY S PILOVÝMI PÁSY NA DŘEVO

A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

● řez je hrubý, vroubkovaný, vytrhávají se vlákna

příliš velká rozteč zubů použijte menší zuby

příliš velký tlak do řezu posouvejte materiál do řezu pomaleji 

pás je již otupený použijte nový pás

  ➜ 

 ➜ 

 ➜ 

● 

➜

➜

pilový pás se brzy otupí

příliš velká rozteč zubů  použijte menší zuby

nevhodně zvolený typ pásu  vyberte vhodný pás pro materiál,

který řežete

● 

➜

➜

➜

dřevo se pálí

příliš malá rozteč zubů   použijte větší zuby

zuby jsou již tupé  proveďte výměnu nástroje

zuby jsou znečištěné od lepidla nebo pilin  očistěte pás

rozpouštědlem nebo jej vyměňte za nový

● pilový pás řeže křivě (plave)

příliš malá rozteč zubů  použijte větší zuby

zuby jsou již tupé  proveďte výměnu nástroje

málo napnutý pás  pilový pás dopněte

příliš úzký pás použijte širší pás

příliš slabý pás (např. 0,5 mm)  použijte silnější pás, pokud to vaše

pila umožňuje

příliš velký tlak do řezu  posouvejte materiál do řezu pomaleji 

špatné seřízení vodítek  nastavte vodítka tak, aby pás vedly pevně

a kolmo k řezu

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

● pilový pás praská

příliš velké napnutí pásu   povolte trochu napínání

malá oběžná kola pásové pily  zvolte slabší pás (např. 0,5 mm)

tlak na zadní hranu pásu  pás se při volném chodu nemá dotýkat

zadního ložiska, jelikož pak dochází k pěchování zadní hrany, ztvrdnutí

a popraskání pásoviny. Seřiďte zadní ložisko tak, aby se jej při chodu

naprázdno pás nedotýkal

➜

➜

➜

● zuby pilového pásu jsou obráceně

Po svaření nebyl pás otočen nebo je konstrukce vaší pily nestandardní

 protočte pilový pás (z vnitřní strany na vnější;

doporučujeme použít rukavice)
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BENET Trading, spol. s r.o.

Kvasiny 341

517 02  Kvasiny

DIČ: CZ 275 08 498

David Matuška +420 736 490 662

David Kimel +420 604 616 600

info@recordpower.cz 

www.recordpower.cz

JAKOU VELIKOST ZUBU (ROZTEČ TPI) 

ZVOLIT?

Rozteč zubů je udávaná jako TPI – Teeth Per Inch (počet 

zubů na palec). Malé zuby jsou vhodné na tvrdé materiály a 

na čistý, jemný řez. Velké zuby se používají na dělení 

materiálu nahrubo a na měkké materiály.

JAKOU ŠÍŘKU PILOVÉHO PÁSU VYBRAT

PRO TVAROVÉ ŘEZÁNÍ. 

Např. pokud chcete vyříznout ze dřeva kolečko o 

průměru 80mm (rádius 40mm), ideální je použít šířku 

pilového pásu 10mm. Viz. grafický náčrt. Pokud 

potřebujete udělat dlouhé rovné řezy, použijte nejširší 

pilový pás, který umožňuje Vaše pila použít.

20-80 mm
25-120 mm
40-200 mm

TPI 4
TPI 3
TPI 2

0-10 mm
3-20 mm

TPI 14
TPI 10

10-30 mm
15-50 mm

TPI 8
TPI 6

výška řezu rozteč
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