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Rámové pily 

Rámová pila je stroj, který jedním nebo 
několika pilovými listy rozřezává ve směru 

vláken výřezy nebo hranoly na řezivo . 
Rámové pily rozdělujeme do dvou 

základních skupin:  1/ Rámová pila svislá  
2/Rámová pila vodorovná



Rámové pily 

1/ Rámová pila svislá – se dále dělí na stabilní 
a pojízdné. Stabilní mohou být 

jednoetážové  nebo dvouetážové  s jedním 
nebo s dvěma setrvačníky a ojnicí .



Schéma rámové pily 

1/ Ojnice
2/ Setrvačník
3/ Kmen
4/ Rám
5/ Pilový list



Rámové pily 

1/Svislá rámová pila s 
jedním setrvačníkem



Rámové pily 

1/Svislá rámová pila se 
dvěma setrvačníky



Rámové pily 

2/ Rámová pila vodorovná – u této pily se rám 
pohybuje ve vodorovné  rovině.



Technické údaje rámové pily 

Technické údaje:

Světlost pilového listu mm      710

Výška řezu mm      680

Zdvih  mm   500

Počet otáček stroje  min⁻¹    340

Výkon hlavního elektromotoru  kW     75

Tlak oleje     MPa 80 až  120       



Rámové pily 

Údržba rámové pily – denně je třeba mazat 
ložiska a kontrolovat upnutí řemenů. Před 

spuštěním stroje je nutno mazacím 
zařízením naolejovat kluzné plochy čelisti a 

vodící lišty, zkontrolovat  je a seřídit.



Odkazy:
 Parní rámová pila -

http://www.youtube.com/watch?v=nP4bn0W1fMk

http://www.youtube.com/watch?v=nP4bn0W1fMk

