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Najširšia ponuka formátovacích píl od firmy 
 

GRIGGIO 
 
 

Formátovacia píla na porez masívu 
 

SC 1400 
max  ø  hlavného kotúča   315 mm 
motor hlavného kotúča   

4 kW možnosť až 6,6 kW 
max  ø  predrezového kotúča  120 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   1500 mm 
 

cena stroja     7.000,- € 
akciová cena stroja   5.620,- € 
 

 
 
Formátovacia píla na porez DTD 
 

C 30 
max  ø  hlavného kotúča   315 mm 
motor hlavného kotúča   4,0 kW 
max  ø  predrezového kotúča  120 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
 

cena stroja     6.500,- € 
akciová cena stroja   5.200,- € 

 
 
Formátovacia píla na porez DTD a masívu 
 
C 40 

max  ø  hlavného kotúča   400 mm 
motor hlavného kotúča   5,5 kW 
max  ø  predrezového kotúča  120 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
 

cena stroja     7.500,- € 
akciová cena stroja   6.500,- € 
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Univerzálna formátovacia píla 
 

QUADRA 400 max  ø  hlavného kotúča   400 mm 
motor hlavného kotúča   

     5,5 kW možnosť až 9,0 kW 
max  ø  predrezového kotúča  125 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+spustenie a zastavenie stroja z pohyblivého stola 
 

cena stroja     11.000,- € 
akciová cena stroja     8.600,- € 

 
 
Univerzálna formátovacia píla s elektronickým ovládaním zadného pravítka 
 

QUADRA 400 EVO max  ø  hlavného kotúča   400 mm 
motor hlavného kotúča   5,5 kW 
max  ø  predrezového kotúča  125 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+elektronické ovládanie pozdĺžneho pravítka cez 
   šrúbovicu 
+elektronické naklápanie a zdvih kotúča z ovláda- 
   cieho panela 
+elektronické nastavovanie predrezového kotúča 
 
cena stroja     16.000,- € 
akciová cena stroja   12.860,- € 

 
 

Univerzálna formátovacia píla 
 

UNICA 400 max  ø  hlavného kotúča   400 mm 
motor hlavného kotúča   5,5 kW 
max  ø  predrezového kotúča  125 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+spustenie a zastavenie stroja z pohyblivého stola 
 
cena stroja     12.772,- € 
akciová cena stroja   10.218,- € 
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Univerzálna formátovacia píla 
 

UNICA 400 EVO  max  ø  hlavného kotúča   400 mm 
motor hlavného kotúča   5,5 kW 
max  ø  predrezového kotúča  125 mm 
motor predrezového kotúča  0,5 kW 
dĺžka posuvného stola   3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+elektronické ovládanie pozdĺžneho pravítka cez 
   šrúbovicu 
+elektronické naklápanie a zdvih kotúča z ovláda- 
   cieho panela 
+elektronické nastavovanie predrezového kotúča 
 

cena stroja     17.130,- € 
akciová cena stroja   13.860,- € 

 
Univerzálna formátovacia píla 
 

UNICA 500 max  ø  hlavného kotúča  450 - 550 mm 
motor hlavného kotúča  5,5 – 13 kW 
max  ø  predrezového kotúča 125 mm 
motor predrezového kotúča 0,75 kW 
dĺžka posuvného stola  3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+spustenie a zastavenie stroja z pohyblivého stola 
 

cena stroja     16.000,- € 
akciová cena stroja   12.500,- € 

 
 

Univerzálna formátovacia píla 
 

UNICA 500 3 AXIS max  ø  hlavného kotúča  450 - 550 mm 
motor hlavného kotúča  5,5 – 13 kW 
max  ø  predrezového kotúča 125 mm 
motor predrezového kotúča 0,75 kW 
dĺžka posuvného stola  3200 mm 
+páčkové ovládanie na dorazoch priečneho rezu 
+elektronické nastavenie v 3 osiach 
+ovládací panel nad strojom 
+elektronické nastavovanie predrezového kotúča 
 

cena stroja     25.527,- € 
akciová cena stroja   18.000,- € 
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Nárezové centrum 
 

LEVEL 7           max  ø  kotúča   300 mm 
max výška rezu   70 mm 
motor hlavného kotúča  5,5 - 9,2 kW 
max  ø  predrezového kotúča 180 mm 
vzduchom podporované stoly 3 ks 
 
       akciová  
   cena stroja     cena 
3200 x 2200 54.000,- €   46.000,- € 
3200 x 3200 55.000,- €   47.000,- € 
3800 x 3800 57.500,- €   49.000,- € 
4400 x 4400 60.830,- €   51.700,- € 

 
Nárezové centrum so zadným nakladaním materiálu 
 

LEVEL 7 TP          max  ø  kotúča   300 mm 
max výška rezu   70 mm 
motor hlavného kotúča  5,5 - 9,2 kW 
max  ø  predrezového kotúča 180 mm 
vzduchom podporované stoly 3 ks 
 
 
       akciová  
   cena stroja     cena 
3200 x 2200 85.000,- €   72.250,- € 
3200 x 2200 89.000,- €   75.000,- € 
4400 x 4400 94.000,- €   80.000,- € 

 
Nárezové centrum 
 

LINEA 95 - 110         max  ø  kotúča   380 mm 
max výška rezu   95 mm 
motor hlavného kotúča  9,2 - 15 kW 
max  ø  predrezového kotúča 180 mm 
vzduchom podporované stoly 3 ks 
 
       akciová  
   cena stroja     cena 

LINEA   95 mm 3200 x 2200  65.000,- €   58.500,- € 
LINEA 110 mm 3200 x 3200  68.000,- €   61.000,- € 
LINEA 110 mm 3800 x 3800  70.780,- €   63.000,- € 
LINEA 110 mm 4400 x 4400  73.000,- €   65.000,- € 

 
Uvedené ceny sú bez DPH. 


