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Piła do betonu STANLEY® DS11 UW 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Długość  prowadnicy - 
miecza 

38 lub 45 cm ( 15 lub 18 
in.) 

Maksymalny przepływ  45 l/m 

Maksymalne ciśnienie 140 bar  

Waga 
11,8 kg ( z prowadnicą i 
łańcuchem) 

Długość 
89 i 97 cm ( z prowadnica 
i łańcuchem) 

Szerokość 23 cm 

Wyjścia wylot/dolot 3/8” MNPT, węże na 
żądanie 

Napęd  Stanley Hyrevz™ 

 

 

OPIS: 

Piła do cięcia betonu DS11 wprowadza nową technologie do ciecia podwodnego. Specjalnie zaprojektowany 
łańcuch posiadający wkładki diamentowe oraz laserowo cięte segmenty pozwala nurkowi ciąć beton ( 
włączając kable i mniejsze pręty zbrojeniowe), żelbet, bloczki żelbetowe i kamienie.  Istotną cechą piły DS11 
jest możliwość cięcia prostopadle do betonu. Dzięki temu istotnie nurek oszczędza czas przy wykonywaniu 
skomplikowanych prac pod wodą.  

Rączka piły jest pokryta masą termoplastyczną która przenosi bardzo mało ciepła od piły oraz jest 
plastyczna dla lepszego chwytu.  Dodatkowo do uchwytu można podczepić linkę do umocowania piły aby nie 
upadła podczas pracy.  

Dla lepszego chłodzenia dodatkowo do piły podłączony jest wąż ( niebieski). Podłączana jest do niego woda 
o ciśnieniu minimum  1,4 bar.  

GWARANCJA: 

Firma Stanley udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady fabryczne lub materiałowe piły. Gwarancja nie 
obejmuję łańcucha. 
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ZESTAW: 

W skład zestawu przy zakupie wchodzi: 

- piła DS11 

- adaptery do podłączenia węzy ½” 

Zestaw nie zawiera węży, prowadnicy oraz łańcucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


