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Model Strona Tarcza Wrzeciono Moc Prędkości 
obrotowe

Piła diamentowa
EDS 125
0660V000

77 125 mm 22.2 mm 1,250 W * 12,000 min-1

Stół do cięcia
ETT 700
ETT 1200
09801000 /
09802000

79

Piła diamentowa
EDS 181
0660P000

80 180 mm 22.2 mm 2,300 W 4,300 min-1

Piła do cięcia kostek
EST 350.1
06631000

82 350 mm 25.4 mm 2,400 W * 3,900 min-1

Piła do cięcia 
ETR 350  
ETR 350P
06818000

82 350 mm 25.4 mm 2,700 W * 2,200 min-1

Przecinarka
mieczowa 
EDB 480.1
06644000

84 Długość piły
480 mm Specialne 1,800 W

Prędkość 
skokowa
2,200

Bruzdownica
EMF 125.2
06703000

86 125 mm 22.2 mm 1,400 W 10,000 min-1

Bruzdownica
EMF 150.1
0671A000

87 150 mm 22.2 mm 2,300 W 4,300 min-1

Bruzdownica
EMF 180.1
06728000

87 180 mm 22.2 mm 2,300 W 2,200 min-1

76

* Obroty bez obciążenia
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Ø125

Piła diamentowa EDS 125

Ręczna piła diamentowa  
do cięcia na mokro lub sucho

ZASTOSOWANIE:
– Cięcie na mokro/sucho różnych kamieni np: kamienia 

naturalnego, kamionki

– Cięcie płytek i płyt

– Frezowanie rowków

– Cięcie po łuku możliwe przy zastosowaniu odpowieniej 
piły diamentowej

– Szczegółnie polecana glazurnikom i kamieniarzom 

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Bezstopniowo ustawiany kąt do 45 ˚ i głębokości cięcia 

do 36mm bez użycia narzędzi

– Funkcja zagłębiania piły

– Rolki prowadzące - gładkie prowadnice chronią 
powierzchnię

– Zintegrowane podawanie wody z regulatorem 
przepływu - łatwa regulacja ilości wody, brak kurzu 
podczas cięcia na mokro

– Kruciec o średnicy Ø 35 mm - bezpośrednie połączenie 
odkurzacza przemysłowego DSS 25/50/35

– Prowadnice - do precyzyjnych cięć (akcesoria)

DANE TECHNICZNE EDS 125
Moc 1,250 W
Zasilanie 230 V ~
Obroty bez obciążenia 12,000 min-1

Max. średnica tarczy 125 mm
Max. grubość cięcia 36 mm
Wrzeciono 22.2 mm
Masa 2.9 kg

Nr zamówieniowy 0660V000

0660V000 - Dostarczane w pudełku tarczą diamentową
                        Ø 125 mm i kluczami regulacyjnymi
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SYSTEM 
OCHRONY 
PYŁOWEJ

Pył może powodować raka!
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CHARAKTERYSTYKA PIŁY DIAMENTOWEJ EDS 125

Ustawianie kąta cięcia bez użycia narzędzi 
w zakresie 0 - 45 °

Płynna regulacja głębokości cięcia bez użycia 
narzędzi w zakresie do 36 mm 

Funkcja zagłębiania piły

Rolki prowadzące - lekka praca, ochrona 
powierzchni przed uszkodzeniem

Prowadnica - wyposażenie opcjonalne do 
precyzyjnych cięć

Kruciec o średnicy Ø 35 mm - bezpośrednie 
połączenie odkurzacza przemysłowego DSS 
25/50/35

Zintegrowane podawanie wody  
z regulatorem przepływu- łatwa regulacja 
ilości wody, brak kurzu podczas cięcia



+ ++
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Stół do cięcia
ETT 700 i ETT 1200

Idealne wyposażenie do pił 
diamentowych

ZASTOSOWANIE:
– Do piły diamentowej EDS 125 T i EDS 125 do cięcia 

płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego i kamionki 

– Precyzyjne cięcie ścianek do 20 mm

– Przydatne na placu budowy przy remontach  
i renowacjach budynków

POLECANE PRZY CIĘCIU NA SUCHO:
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

– brudna woda nie musi być poddawana recyklingowi

 

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Konstrukcja z aluminium i stali nierdzenej – odporne na 

korozję

– Poręczna, niska masa – łatwe do transportu przez jedną 
osobę

– Szybkie mocowanie piły bez użycia narzędzi

– Antypoślizgowe pokrycie - mocowanie płytki podczas 
cięcia, zmniejsza drgania

– Regulowany ogranicznik boczny do powtarzalnego 
cięcia

– Ogranicznik cięcia regulowany do 45°

– Dodatkowa płyta - solidne, stabilne podparcie dla 
szczególnie dużych płyt, (akcesoria)

DANE TECHNICZNE ETT 700 ETT 1200
Max. długość cięcia 700 mm 1200 mm
Masa 14.5 kg 18.0 kg

Nr zamówieniowy 09801000 09802000

Montowanie piły bez 
użycia narzędzi

Łatwe w transporcie
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Ø200

Najmocniejsza w swojej 
klasie

ZASTOSOWANIE:
– Cięcie na sucho jaki i na mokro naturalnych kamieni 

takich jak: granit, marmur, beton, lastryko, gres. 

– Cięcie płyt, parapety, płytek, blatów, kamieni 
wykorzystywanych w ogrodnictwie i budownictwie

– Do wycinania otworów w blatach kuchennych

– Wykonywania rowków

– Idealna dla glazurników, instalatorów, brygad 
remontowych

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Elektroniczny miękki start, kontrola temperatury 

z odcięciem prądu, kontrolka przeciążenia, 
podtrzymanie stałej prędkości

– Wytrzymała przekładnia i mocny 2300 W silnik – 
szybkie cięcie nawet najtwardszych kamieni

– Włącznik ON/OFF z blokadą – uniemożliwia 
przypadkowe włączenie

– Ustawienie kąta (bezstopniowo do 45 ˚) i regulacja 
głębokości cięcia (bezstopniowo do 63 mm) bez 
potrzeby użycia narzędzi

– Funkcja ograniczania i głębokości zagłębienia - 
precyzyjne cięcia, można rozpocząć w materiale

– Rolka prowadząca - gładkie prowadzenie, chroni 
powierzchnię

– Łatwa zmiana między cięciem na sucho i na mokro 
przy pomocy króćca średnicy 35 mm do odkurzacza 
lub zamykany szybkozłączką Gardena

– Blokada węża ssącego - pozwala uniknąć 
przypadkowemu odłączeniu podczas pracy maszyny

– Blokada wrzeciona - prosta wymiana narzędzia

– Szyny prowadzące - wyposażenie dodatkowe do 
precyzyjnych cięć

*bez szyny prowadzącej z tarczą diamentową Ø 200 mm

Piła diamentowa
EDS 181

DANE TECHNICZNE EDS 181
Moc 2,300 W
Zasilanie 230 V ~
Prędkości obrotowe 4,300 min-1

Obroty bez obciążenia 7,500 min-1

Max. średnica tarczy 200 mm
Max. grubość cięcia 63 mm*
Wrzeciono 22.2 mm
Masa 7.7 kg

Nr zamówieniowy 0660P000

Dostarczane w walizce z tarczą 
diamnetową Ø 180 mm, 
prowadnicą kątową i kluczami 
regulayjnymi

Pył może powodować raka!

SYSTEM 
OCHRONY 
PYŁOWEJ
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CHARAKTERYSTYKA PIŁY DIAMENTOWEJ EDS 181

Ustawienie kąta cięcia bez użycia narzędzi - 
zakres 0-45 °

Płynna regulacja głębokości cięcia bez użycia 
narzędzi w zakresie do 63 mm 

Blokada zagłębienia piły

Rolki prowadzące - lekka praca, ochrona 
powierzchni przed zarysowaniem 

Prowadnica - wyposażenie opcjonalne dla 
precyzyjnych cięć

Bezpośrednie połączenie odkurzacza 
przemysłowego DSS 25/50/35 lub adaptera 
z zaworem i szybkozłączką typu Gardena do 
krućca Ø 35 mm
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Ø350

Potężna piła to bezpyłowego 
cięcia na sucho

ZASTOSOWANIE:
– Cięcie materiałów mineralnych,  między innymi. betonu, 

cegły i kamieni naturalnych
– Cięcie otworów drzwiowych  w murach
– Cięcie  w ścianach pod instalacje
– Cięcie dylatacji
– Inżynieria lądowa i wodna, brygady remontowe

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Specjalny  olej przekładniowy aby uzyskać jak najszybszą 

pracę maszyny
– Najlepsze rezultaty cięcia przy wykorzystaniu tarczy 

diamentowej Premium 
– Funkcja zagłębienia się tarczy w materiał
– Regulacja głębokości cięcia bez konieczności użycia 

dodatkowych narzędzi
– Adapter do pracy przy krawędzi np. dylatacje (akcesoria)
– Dokładne cięcie przy użyciu szyny prowadzącej, łatwy 

montaż, wygodna praca
– Niski poziom wibracji
– Szerokie rolki prowadzące  umożliwiają  łatwą i precyzyjną 

prace
– Blokada wrzeciona - łatwa wymiana narzędzia
– Solidna metalowa obudowa osłony przeciwpyłowej.
– Uchwyt i osłona regulowana do pozycji wygodnej dla 

operatora
– Podłączenie do odkurzacz fi 35 kompatybilne z 

odkurzaczami przemysłowymi DSS25/50A
– Elektroniczny miękki start, kontrola przed przeciążeniem 

maszyny
– Zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem w przypadku 

zużycia szczotek

Piła do cięcia 
ETR 350P

DANE TECHNICZNE ETR  350 P
Moc 2700 W
Zasilanie 230 V ~
Prędkość obrotowa 2200 min-1

Max. średnica tarczy 350 mm
Maź. głębokość cięcia 130 mm
Typ wrzeciona Ø 25.4 mm
Masa 12.5 kg

Numer katalogowy 06818000

W zestawie dostarczane w pudełku z tarczą 
diamentową Ø 350 mm, osłoną 
pyłową i narzędziami 
do regulacji

Dokładna głębokość cięcia 
precyzyjna regulacja

Precyzyjna  praca przy 
ścianach dodatkowy adapter 
(akcesoria)

Duża głębokość cięcia do 

130mm

Specjalny, rozbudowany 

układ odsysania

OCHRONA 
PRZECIW-
PYŁOWA

Pył może powodować raka

 zintegrowane przyłącze 

wody z  regulatorem 

przepływu.

Łatwa regulacja dozowania 

przepływu wody



SYSTEM SZYN PROWADZĄCYCH - AKCESORIA
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Bezpieczny, precyzyjny i energooszczędny 

system szyn prowadzących - wygodna 

praca (akcesoria)

Modułowe przedłużenie prowadnicy 

ułatwia długie cięcie

Szybki montaż maszyny bez użycia 

dodatkowych narzędzi

+

+
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Szybki montaż na ścianie, łatwy transport 

tylko przez jedną osobę, solidne 

łożyska zamontowane na rolce, łatwe 

przestawianie
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480

Potężna i wszechstronna 
przecinarka do różnych 
materiałów budowlanych 

ZASTOSOWANIE:
– Cięcie różnych materiałów budowlanych np: Poroterm, 

gazobeton i materiały izolacyjne.

– Lekka i mobilna konstukcja 
umożliwia dokładne pionowe 
cięcie - zastępuje stacjonarne piły 

– Łatwe wycinanie kształtów  

– Roboty inżynieryjno budowlane, płyty gipsowo-
kartonowe, stolarka

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Solidna, trwała konstukcja z mocnym silnikiem do 

przemysłowych zastosowań – duża szybkość cięcia 
prostego jak i skośnego w cegłach dziurawkach nie 
stanowi problemu

– Dwie przciwstawne piły mieczowe w osłonie 
zapewniają precyzyjne cięcie

– Funkcja dmuchawy - ochrona przed kurzem skrzyni 
biegów i użytkownika

– Ergonomiczny uchwyt - montaż po obu stronach

– Kompaktowa wąska konstrukcja – łatwa praca w 
ograniczonych przestrzeniach

– Łatwa wymiana brzeszczotów

Przecinarka mieczowa
EDB 480.1

DANE TECHNICZNE EDB 480.1
Moc 1,800 W
Zasilanie 230 V ~
Prędkość skokowa 2,200
Długość brzeszczotów 480 mm
Wrzeciono Specialne
Masa 6.1 kg

Nr zamówieniowy 06644000

Dostarczane w pudełku z zestawem 
pił Premium, osłoną piły i 
kluczami regulacyjnymi Funkcja dmuchawy Uchwyt do zamontowania 

po obu stronach

Długość cięcia  

do 480mm

Specjalna, wytrzymała, 

zmodernizowana prowadnica 

w szczególności do cięcia 

Porotermu o wytrzymałości  20 z 

brzeszczotami klasy Premium.

Duża szybkość cięcia.

Żywotny, mocny   

silnik (1800W ) do  

najtrudniejszych 

zastosowań
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Ø125

Poręczna, lekka bruzdowinica

ZASTOSOWANIE:
– Frezowanie rowków i kanałów pod instalacje 

elektryczne w cegłach wapienno-piaskowych i murach 

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Elektroniczny miękki start, kontrola temperatury  

z odcięciem prądu, podtrzymanie stałej prędkości

– Blokowanie do węża ssącego - pozwala uniknąć 
przypadkowemu wypadnięciu węża podczas 
frezowania

– Regulacja głębokości frezowania - bez użycia narzędzi

– Blokada wrzeciona - łatwa wymiana tarczy

– Wąska konstrukcja, mała odległość obudowy od tarczy 
umożliwia nacinanie rowków w odległości 10 mm od 
krawędzi

– Szerokość szczeliny regulowana co 1 mm

– Szczelna osłana - optymalny przepływ powietrza, 
łatwe usuwanie odapadów

– Maszyna pracuje w kierunku cięcia - umożliwia 
wygodne prowadzenie

– Kruciec Ø 35 mm – bezpośrednie podłączenie 
odkurzacza przemysłowego DSS 25/50/35

Bruzdownica
EMF 125.2

Nacinanie rowków 
pod okablowanie 

DANE TECHNICZNE EMF 125.2
Moc 1,400 W
Zasilanie 230 V ~
Prędkości obrotowe 7,000 min-1

Średnica tarczy 125 mm
Wrzeciono 22.2 mm
Max. głębokość 30 mm
Max. szerokość rowka 30 mm
Masa 3.8 kg

Nr zamówieniowy 06701000

Dostarczane w walizce z 2 tarczami i klucza-
mi rerulacyjnym Blokada rury Regulacja głebokości 

wcięcia

Pył może powodować raka!

Mała masa w 

swojej klasie

SYSTEM 
OCHRONY 
PYŁOWEJ

30

30
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Bruzdownica
EMF 150.1 i EMF 180.1
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czas/koszt

Porównanie: wykonanie kanału o szerokości 46 mm 

stardardowo

dodatkowe nacięcie

Mocna bruzdownica

ZASTOSOWANIE:
– Frezowanie rowków i kanałów w cegłach wapienno-

piaskowych i murach
– Wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, 

ogrzewania i wentylacji

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:
– Mocny 2,300 W silnik
– Elektroniczny miękki start, kontrola temperatury  

z odcięciem prądu, kontrolka przeciążenia, 
podtrzymanie stałej prędkości

– Równoległe położenie rączki - wygodna praca
– Blokowanie do węża ssącego - pozwala uniknąć 

przypadkowemu wypadnięciu węża podczas 
frezowania

– Regulacja głębokości frezowania - bez użycia narzędzi
– Blokada wrzeciona - łatwa wymiana tarczy
– Wąska konstrukcja, mała odległość obudowy od tarczy 

umożliwia nacinanie rowków w odległości 15 mm od 
krawędzi

– Szerokość szczeliny regulowana co 1 mm
– Szczelna osłona - optymalny przepływ powietrza, łatwe 

usuwanie odpadów
– Maszyna pracuje w kierunkucięcia - umożliwia wygodne 

prowadzenie
– Kruciec Ø 35 mm – bezpośrednie podłączenie 

odkurzacza przemysłowego DSS 25/50/35

DANE TECHNICZNE EMF 150.1 EMF 180.1
Moc 2,300 W 2,300 W
Zasilanie 230 V ~ 230 V ~
Prędkości obrotowe 4,300 min-1 2,200 min-1

Obroty bez obciążenia 7,500 min-1 3,100 min-1

Średnica tarczy 150 mm 180 mm
Wrzeciono 22.2 mm 22.2 mm
Max. głebokość 45 mm 60 mm
Max. szrokość rowka 46 mm 46 mm
Masa 5.8 kg 7.5 kg

Nr zamówieniowy 0671A000 06728000

Dostarczane w walizce z 2 tarczami typu 
premium (beton),
klucze regulacyjne 

Ø180

Ø150

nacinanie kanałów pod rurki

nacinanie kanałów pod okablowania

oszczędność

Pył może powodować raka!

NEW
EIBENSTOCK „Easy Break Out“
Nacinanie środkowej szczeliny
Pierścienie dystansowe  
umożliwiają zastosowanie 
trzeciej dodatkowej tarczy 
(akcesoria) 

SYSTEM 
OCHRONY 
PYŁOWEJ

Dodatkowy kołnierz 

przeciw kurzowy

Teraz z zakresem bruzdy 

60x60mm dla efektywnej pracy 

w sieciach instalacji sanitarnej

Oszczędność czasu, możliwość schowania rury o średnicy 
40mm i 50mm podczas jednorazowego bruzdowania.

oszczędność 

50% czasu

45

46

60

60
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A Piłowanie/cięcie
AKCESORIA

DO PIŁ DIAMENTOWYCH

1 Szyna prowadząca (z dwoma ściskami)

750 mm 37461000

1500 mm 37462000

2
Listwa łącząca do szyn

37463000

3 Dwie przyssawki do 
szyny prowadzącej

37464000

4 Tarcza diamentowa do 
cięcia beton i twardy 
kamień naturalny

37443000

Ø 180 mm

5 Tarcza diamentowa do 
cięcia beton i twardy 
kamień naturalny

37444000

Ø 200 mm

6
Tarcza diamentowa

3744B000

Ø 125 mm

7 Tarcza frezująca 3744C000
Ø 125 mm, 

szerokośc rowka 7 mm

8 Tarcza diamentowa 3744A000
do cięcia po łukach

Ø 115 mm

9 Dodatkowy stolik 09803000
167 x 485 mm

10 Rozkładany stolik 3744F000
do ETT 700/ETT 1200

11 Hydronetka 35811000
5 l plastikowa

12 Hydronetka 35812000
10 l metalowa

13 Tarcza diamentowa 37471000
do cięcia

Ø 350 mm

14 Stolik rozkładany 37473000
B 400 x L 600 x H 850 mm

DO CIĘCIA SYSTEMOWEGO I SZLIFOWANIA

15 Tarcza diamentowa do cięcia 37448000
Ø 230 mm

16 Tarcza diamentowa do cięcia 3744G000
Premium, Ø 350 mm

17 Tarcza diamentowa do cięcia 3744H000
blisko krawędzi

Premium, Ø 350 mm

18 Adapter do pracy 3744K000
 blisko krawędzi

do  ETR 350/ETR 350 P

19 Dodatkowy adapter 3744L000
do ustawiania gł. cięcia

do ETR 350/ETR 350 P

20 Zestaw prowadnic do cięcia 3744N000
do cięcia na ścianie 200 cm do 
ETR 350

21 Dodatkowa prowadnica 3744P000
do cięcia na ścianie 100 cm

do ETR 350/ETR 350 P 

22 Zestaw kotwiący do prowadnic 35729000
ETR 350/ETR 350

 DO PIŁY MIECZOWEJ

23 Brzeszczot zestaw 37452000
uniwersalny  Premium

dwuczęściowy

DO BRUZDOWNIC

24 Tarcza diamentowa do cięcia 3744D000
Premium Ø 125 mm

25 Tarcza diamentowa do cięcia 37440000
Standard Ø 150 mm

26 Tarcza diamentowa do cięcia 37441000
Premium Ø 150 mm

27 Tarcza diamentowa do cięcia 37443000
Premium Ø 180 mm

Pierścień dystansowy

28  3 tarcze EMF 150.1/EMF 180 3744E000

29  4 tarcze EMF 150.1/EMF 180 37445000

30  3 tarcze EMF 180 3744S000


