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Trojí výbrus ozubení přináší nejvyšší řezný výkon.
Tuhý pilový list tloušťky 1 mm nabízí maximální 
stabilitu.
Hluboké drážky mezi zuby poskytují zvýšení 
výkonu a vyšší objem odvedeného materiálu 
(pouze pila s hrubým řezem).
Jemné ozubení v přední části usnadňuje začátek 
řezání (pouze univerzální pila).
Měkká rukojeť s vodítky prstů přináší maximální 
pohodlí při dlouhodobém používání.
Kalené zuby Hard Point (HP) vydrží 6-8 krát déle 
než nekalené. 
Vysoce kvalitní list z oceli C75 je stabilní 
a poskytuje maximální přenos síly. 
Lak na bázi vody zaručuje ve srovnání s tradičním 
lakem čtyřikrát lepší ochranu proti korozi.

Vysoký řezný výkon a snadné 
provedení řezu s pilami XPERT 
je dáno revolučním ozubením 
s trojím výbrusem zubu (TGT). 
Tato technologie byla vyvinuta 
ve spolupráci s výzkumným centrem 
univerzity v Newcastlu. Logo TGT 
je značkou kvality pro nové ozubení 
pil IRWIN® Jack®.

RUČNÍ PILY XPERT 
Řada ručních pil XPERT vnáší do řezání dřeva zcela novou úroveň pohodlí a výkonu. Je navržena pro potřeby profesionálů,  
v řadě XPERT lze proto najít speciální pilu na každý materiál a využití.
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rukojeti

EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10505538 Univerzální pila, 15" / 375 mm, 8T/9P 5706915055382 - 10

10505539 Univerzální pila, 18" / 450 mm, 8T/9P 5706915055399 - 4

10505540 Univerzální pila, 20" / 500 mm, 8T/9P 5706915055405 - 4

10505541 Univerzální pila, 22" / 550 mm, 8T/9P 5706915055412 - 4

10505555 Pila s jemným řezem, 15" / 375 mm, 10T/11P 5706915055559 - 10

10505556 Pila s jemným řezem, 20" / 500 mm, 10T/11P 5706915055566 - 4

10505543 Pila s jemným řezem, 22" / 550 mm, 10T/11P 5706915055436 - 4

10505542 Pila s hrubým řezem a drážkami, 22" / 550 mm, 8T/9P 5706915055429 - 4

10503530 Pila s hrubým řezem, 20" / 500 mm, 3,5T/4P 5715110475802 - 4

10503531 Pila s hrubým řezem, 24" / 600 mm, 3,5T/4P 5715110427191 - 4

10505548 Pila do porobetonu s kaleným ozubením HP, 28" / 700 mm 5706915055481 - 4

10505549 Pila do porobetonu (každý druhý zub s karbidovým břitem), 28" / 700 mm 5706915055498 - 4

10505550 Pila do porobetonu (každý zub s karbidovým břitem), 28" / 700 mm 5706915055504 - 4

RUČNÍ PILY XPERT S POVLAKEM PTFE
Ruční pily XPERT s teflonovým povlakem PTFE od společnosti IRWIN® mají nižší tření a poskytují tak o 20 až 50 % vyšší výkon 
při řezání (v závislosti na materiálu) a rovněž vyšší odolnost.
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10505544 Univerzální pila s povlakem PTFE, 15" / 375 mm, 8T/9P 5706915055443 - 10

10505545 Univerzální pila s povlakem PTFE, 20" / 500 mm, 8T/9P 5706915055450 - 4

10505546 Univerzální pila s povlakem PTFE, 22" / 550 mm, 8T/9P 5706915055467 - 4

10505602 Pila s jemným řezem a povlakem PTFE, 20" / 500 mm, 10TPI/11P 5706915056020 - 4

10505603 Pila s jemným řezem a povlakem PTFE, 22" / 550 mm, 10TPI/11P 5706915056037 - 4

10505547 Pila s hrubým řezem a drážkami, povlak PTFE, 22" / 550 mm, 8T/9P 5706915055474 - 4

OBLOUKOVÉ PILY XPERT
Společnost IRWIN® nabízí kompletní sortiment obloukových pil a náhradních pilových listů k prořezávání stromů a pro 
zahradnické práce. Vyberte si z kalených a přesně vybroušených pilových listů, které se vyznačují vynikajícím řezným výkonem 
při řezání větrem poškozených stromů, prořezávání keřů nebo řezání palivového dříví. 
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TXP1211300000 Kombinovaná pila, 12" / 300 mm 5706915000122  - 10
TXP1624533000 Oblouková pila – mokré dřevo, 21" / 533 mm 5706915000269  - 5
TXP1124610000 Oblouková pila – mokré dřevo, 24" / 610 mm 5706915000207  - 5
TXP1124762000 Oblouková pila – mokré dřevo, 30" / 762 mm 5706915000221  - 5
TXP3011300000 List do obloukové pily – suché dřevo, 12" / 300 mm 5715110480066  - 10
TXP3020533000 List do obloukové pily – suché dřevo, 21" / 533 mm 5715110480189  - 10
TXP3020610000 List do obloukové pily – suché dřevo, 24" / 610 mm 5715110480219  - 10
TXP3020762000 List do obloukové pily – suché dřevo, 30" / 762 mm 5715110480240  - 10
TXP3024533000 List do obloukové pily – mokré dřevo, 21" / 533 mm 5715110480271  - 10
TXP3024610000 List do obloukové pily – mokré dřevo, 24" / 610 mm 5715110480332  - 10
TXP3024762000 List do obloukové pily – mokré dřevo, 30" / 762 mm 5715110480301  - 10


