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FORCE4® INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 
Mieliśmy prosty cel: stworzyć najmocniejszy i najbardziej trwały łańcuch diamentowy, jaki kiedykolwiek istniał.          
Po czterech latach prac powstał system FORCE4.

Profesjonalne cięcie betonu wymaga niezawodnych narzędzi, które pracują perfekcyjnie nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Najbardziej wytrzymały system w naszej linii, FORCE4 łączy w sobie precyzję i wszechstronność.      
Opatentowana konstrukcja łańcucha tworzy optymalną kombinację wagi i mocy, oraz zapewnia płynne działanie         
i maksymalną trwałość. Seria FORCE4 jest dostępna dla pił hydraulicznych i spalinowych.
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Prawa autorskie 2015 ICS | Cennik Blount Inc. oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. ICS, EUROMAX, FORCE4, PowerGRIT, WallWalker, Speed-
Hook i SealPro są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ICS. Najlepszy sposób na cięcie betonu: DCT, TSS, TwinPRO i ProFORCE są znakami towarowymi firmy ICS

ICS | Blount Europe S.A • Rue Emile Francqui 5 •1435 Mont-Saint-Guibert • Belgium 
Tel  +32 10 301 251 • Fax  +32 10 301 259
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HISTORIA ICS

PRECYZJA, MOC, WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.
Misja firmy ICS polega na ułatwieniu wykonania zadania szybciej i lepiej niż kiedykolwiek było to możliwe. W ciągu 
ostatnich 25 lat innowacyjne narzędzia diamentowe i wyposażenie stworzone przez ICS zrewolucjonizowały 
metody cięcia betonu i innych twardych materiałów.

Opatentowane łańcuchy diamentowe i piły ICS mogą być szeroko stosowane w infrastrukturze i budownictwie. 
Głębokie, precyzyjne cięcia, wycinanie prostokątnych narożników czy przecinanie betonowych rur jeszcze nigdy  
nie było takie łatwe.

ICS jest częścią globalnego koncernu Blount International, mającego swoją siedzibę w Portland, w stanie Oregon. 
Europejska centrala zlokalizowana jest w Belgii, skąd prowadzona jest ogólnoświatowa sprzedaż i sieć obsługi 
obejmująca ponad 70 krajów. Przecinarki ICS, łańcuchy diamentowe i produkty z nimi związane są sprzedawane 
i obsługiwane przez sieć Autoryzowanych Dealerów przy wsparciu licznego personelu przeszkolonego przez ICS.
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DANE TECHNICZNE

Waga 9,6 kg bez prowadnicy i łańcucha

Długość prowadnicy do 40 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

9300+/-150 obrotów na minutę, 2700 
obrotów na biegu jałowym

Proporcje mieszanki 
paliwowej

1:50 (2%) oleju do paliwa

Moc 6,4 KM przy 9000 obrotach na minutę

Rodzaj silnika 2-suwowy, jednocylindrowy

Pojemność skokowa 94 cm³

Wymiary głowicy 48cm dł. x 36cm wys. x 30cm szer.

Min. ciśnienie wody 1,5 bara

NUMER KATALOGOWY OPIS

575872 Piła spalinowa ICS 695GC

576879 Zestaw: piła spalinowa ICS 695GC-14 z 35 cm 
prowadnicą i łańcuchem EuroMAX-32

576880 Zestaw: piła spalinowa ICS 695GC-16 z 40 cm 
prowadnicą i łańcuchem EuroMAX-35

NUMER KATALOGOWY OPIS

575826 Piła spalinowa ICS 695F4

576151
Zestaw: piła spalinowa ICS 695F4-12,         
prowadnica FORCE4 30 cm i łańcuch             
ProFORCE-25

575827
Zestaw: piła spalinowa ICS 695PG-16,         
prowadnica FORCE4 40 cm i łańcuch PowerGrit

      

695XL: GC & F4
ZWIĘKSZONA ŻYWOTNOŚĆ
Najbardziej wszechstronna piła spalinowa. 
W wyniku 25 lat doświadczenia firmy ICS® w tworzeniu 
innowacyjnych produktów powstała najnowsza piła 
spalinowa. Model 695 to połączenie wszystkich 
najlepszych cech przecinarek ICS, piła niezawodna 
przy cięciu betonu, kamienia i elementów murowanych.
Nowa piła 695XL o zwiększonej żywotności, została 
wyposażona w system łatwego startu dzięki 
zapłonowi wysokiej mocy, nowy, trwalszy tłumik, gaźnik, 
tłoki i cylinder.
Umożliwia wykonywanie głębokich cięć i prostokątnych 
otworów, jest łatwa w obsłudze, wygodna, a                 
jednocześnie niezwykle wydajna.
.

CECHY I KORZYŚCI
• Wyjątkowo wydajna prowadnica i łańcuch

• Kompatybilna z łańcuchami ProFORCE™ i PowerGrit®

• Dłuższa żywotność łańcucha w technologii Force4™

• Tnie wiele rodzajów materiałów

CECHY I KORZYŚCI
• Zmniejszone zużycie dzięki odporności na drgania

• Obsługuje pełną linię łańcuchów MaxTM

• Doskonały stosunek mocy do masy

• Przeznaczona do częstego i intensywnego użytkowania

NOWA

695XL GC

PIŁY SPALINOWE ICS
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680ES GC: 
EASY START – UŁATWIONY START

ULEPSZONY MODEL PRZECINARKI SPALINOWEJ

Model 680GC został stworzony, aby spełnić rygorystyczne 
wymagania w zakresie prac ogólnobudowlanych.

Przecinarka 680GC jest przeznaczona do okazjonalnego 
użytkowania.  Jest szybka i jednocześnie wyjątkowo 
wytrzymała. Wielofunkcyjna dźwignia kontrolująca ssanie, 
start i zatrzymywanie piły sprawia, że rozruch maszyny jest 
jeszcze łatwiejszy niż dotychczas. Innowacyjnie zaprojek-
towane układy gaźnika i zapłonu oraz chłodnicy zapewniają 
niezawodne działanie i szczególną wydajność. Ulepszona 
konstrukcja przepływu powietrza schładza silnik, wydłużając 
jego żywotność.

Dostępna z prowadnicami 30 cm i 35 cm oraz całą linią  
diamentowych łańcuchów MAX™.

CECHY I KORZYŚCI
• Profesjonalny sprzęt w najniższej cenie

• Lekki i przenośny

• Zawór dekompresyjny ułatwiający uruchomienie

NUMER KATALOGOWY OPIS

576155 Piła spalinowa ICS 680GC

576882 Zestaw: piła spalinowa ICS 680GC-12, 
prowadnica 30 cm i łańcuch EuroMax-29

576881 Zestaw: piła spalinowa ICS 680GC-14, 
prowadnica 35 cm i łańcuch EuroMax-32

DANE TECHNICZNE

Waga 9,5 kg bez prowadnicy i łańcucha

Długość prowadnicy do 35 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

11500 +/- 500 obr/min, 
2800-3200 obrotów na biegu 
jałowym

Proporcje mieszanki 
paliwowej

1:25 (4%) oleju do paliwa

Moc 5 KM przy 9500 obrotach na minutę

Rodzaj silnika 2-suwowy, jednocylindrowy

Pojemność skokowa 77 cm³

Wymiar głowicy 46cm dł. x 29cm wys. x 25cm szer.

Min. ciśnienie wody 1,5 bara

 

CIĘCIE BETONU, KAMIENIA I ELEMENTÓW MUROWANYCH

NOWA
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PIŁY HYDRAULICZNE ICSPIŁY HYDRAULICZNE ICS

DANE TECHNICZNE

30 l/min 45 l/min
Waga   12,4kg z 38 cm prowadnicą i łańcuchem

Długość prowadnicy    do 63 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

6100 obr/min 6500 obr/min

Wymiary głowicy 58,5cm dł. x 26.5cm wys.  x 24cm szer

Moment obrotowy 13.8 Nm 19.2 Nm

Moc 8.5 kW 13 kW

Zasilanie hydrauliczne
   30 l/min
   172.5 bara

45 l/min
172.5 bara

Poziom hałasu    107 dB @ 1 m

Min. ciśnienie wody    1,5 bara

Seria 890
Efekt ponad 25 lat nieustannego wspierania innowacji 
produktowej. Seria 890 to przecinarki hydrauliczne, które 
charakteryzują się doskonałą wydajnością i żywotnością  
technologii FORCE4®. 
Wyposażono je w przeprojektowany, bardziej wytrzymały 
tylny uchwyt, który ułatwia wymianę koła napędowego.
Model 890 wykracza poza normy branżowe, został 
stworzony, by zadowolić nawet najbardziej 
wymagających użytkowników.

890F4 CECHY I KORZYŚCI
• Najbardziej profesjonalna

• Optymalna wydajność 
łańcucha

• Może pracować pod wodą

890F4-FL CECHY I KORZYŚCI
• Możliwość cięcia w odległości 

4,8 mm  od ściany

• Optymalna wydajność          
łańcucha

• Najbardziej profesjonalna

• Może pracować pod wodą

NUMER KATALOGOWY OPIS

566357 Piła ICS 890F4, 30 l/min, w walizce,   
30 cm  przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

566356 Piła  ICS 890F4, 30 l/min, w walizce, 
2,5 m przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

566353 Piła ICS 890F4, 45 l/min, w walizce, 
30 cm przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

566354 Piła ICS 890F4, 45 l/min, w walizce, 
2,5 m przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

566127

Zestaw: Piła ICS 890F4-15, 30 l/min, 
prowadnica 38 cm, łańcuch ProFORCE-29, 
w walizce z 30 cm przewodami hydraulicznymi 
z szybkozłączkami

NUMER KATALOGOWY OPIS

566352 Piła ICS 890F4-FLUSH, 30l/min, 30 cm 
przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

566350 Piła ICS 890F4-FLUSH, 30l/min, 2,5 m  
przewody hydrauliczne z szybkozłączkami

8

ic
sd

ia
m

o
nd

to
o

ls
.c

o
m

DZIAŁA RÓWNIEŻ Z ŁAŃCUCHEM 
POWERGRIT® - PATRZ STRONA 13



PIŁY HYDRAULICZNE ICS

DANE TECHNICZNE

Waga
6,8 kg z 33 cm prowadnicą 
i łańcuchem

Długość prowadnicy 33 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

8800 obrotów na minutę

Wymiary głowicy
36,3cm dł. x 28,7cm wys. x 23,4cm 
szer.

Moment obrotowy 9,5 Nm

Moc 8,5 kW

Zasilanie hydrauliczne 30 l/min, 172,5 bara

Poziom hałasu 88 dB @ 1 m

Min. ciśnienie wody 1,5 bara

814PRO
Model 814PRO pomimo niewielkich rozmiarów ma 
moc porównywalną z piłami z serii 890. Lżejsza od 
innych pił hydraulicznych, rewelacyjnie sprawdza się 
przy wycinaniu małych otworów (nawet 9 x 9 cm).
Przecinarka 814PRO jest doskonała przy pracach 
wymagających wygodnej, stosunkowo niewielkiej 
maszyny o normalnej mocy.

CECHY I KORZYŚCI
• Lekka

• Odpowiednia do pracy w małych pomieszczeniach

• Moc taka sama jak piły z serii 890

NUMER KATALOGOWY OPIS

75256 Piła ICS 814PRO, 30 l/min

71675 Zestaw: piła ICS 814PRO, 30 l/min, prowadnica 
33 cm i łańcuch diamentowy TwinPRO
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ZALETY ICS POWERGRIT

PowerGrit – Bezpieczniej, Szybciej, Łatwiej. 
Rewolucyjna technologia ICS została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa 
pracy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji przecinarki udało się wyeliminować efekt odbicia oraz zapewnić znacznie 
lepszą pozycję operatora podczas cięcia rur.
Wykorzystywany na całym świecie przez publiczne i prywatne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opaten- 
towany system ICS PowerGrit przeznaczony jest do cięcia różnych materiałów, od rur z żeliwa sferoidalnego 
po rury z tworzywa sztucznego. Możliwość cięcia rur o średnicy do 63 cm z jednej strony, bez konieczności 
przemieszczania się operatora, zmniejsza wielkość niezbędnego wykopu i skraca czas wykonania pracy.

CECHY I KORZYŚCI
• Brak efektu odbicia

• Możliwość cięcia przy jednostronnym dostępie

• Zwiększona kontrola cięcia

• Zwiększone bezpieczeństwo pracy

• Brak odłamków i pyłu

ZASTOSOWANIE:
• Rury z żeliwa sferoidalnego

• Rury z żeliwa szarego

• Rury PVC

• Rury HDPE/LDPE

• Rury z rękawem Insituform

• Rury z azbestu* cementowego
Segmenty galwaniczne

10
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Sticky Note
Możliwość przecięcia rury o średnicy do 63 cm jednym cięciem,



CIĘCIE RUR

ICS 890PG ICS 695PG

Metoda PowerGrit w porównaniu z metodą konwencjonalną

Metoda ICS PowerGrit®

Metoda konwencjonalna

METODA ICS POWERGRIT®
• Głębokość cięcia do 63 cm

• Brak efektu odbicia

• Wyeliminowane ruchy żyroskopowe

• Łańcuch zatrzymuje się natychmiast po zwolnieniu                
przepustnicy

• Bezpośredni napęd eliminuje poślizg koła łańcuchowego

• Możliwe wykonanie cięcia przy jednostronnym dostępie 
do rury

• Wykonanie płytszego wykopu umożliwia wyeliminowanie 
podpór

METODA KONWENCJONALNA
• Głębokość cięcia tylko  do 12 cm

• Operator narażony na potencjalne odbicie piły

• Ruch żyroskopowy zmniejsza sterowanie piłą

• Ostrze nadal obraca się po zwolnieniu przepustnicy

• Konieczny głębszy wykop do cięcia spodu rury

• Wymagany dostęp do rur z dwóch stron

• Demontaż osłony zwiększa narażenie operatora

* Azbest jest niebezpiecznym materiałem i powoduje poważne choroby układu oddechowego. Cięcie azbestu może doprowadzić do uwalniania włókien azbestu do otoczenia. Należy zawsze
stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, w tym obowiązujące krajowe lub tymczasowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Chroń siebie i najbliższe otoczenie przed chorobami 
wywołanymi działaniem azbestu. Azbest musi być usuwany w sposób bezpieczny, przez wykwalifikowaną osobę. ICS i NanoTech Diamond Poland Sp. z  o. o. nie są odpowiedzialne za
narażenie na działanie azbestu spowodowane użyciem tego produktu.
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ZALETY ICS POWERGRIT

CECHY I KORZYŚCI
• Zwiększone bezpieczeństwo pracy

• Wygoda, wszechstronność i moc

• Działa również z łańcuchem z serii ProFORCE™

695XL PG
Piła spalinowa PowerGrit 
Przecinarka ICS 695 to najbardziej uniwersalny model 
piły spalinowej ze względu na niezwykle szeroką gamę 
zastosowań. Zapewnia niezrównaną moc przy 
niewielkiej masie, co pozwala na cięcie żeliwa sferoidal-
nego, żeliwa, rur PVC, HDPE, rur z rękawem Insituform itp.
Model 695PG umożliwia cięcie do głębokości 40 cm 
z jednego podejścia przez całą średnicę rury. Może 
również pracować ze wszystkimi 40 cm łańcuchami do 
betonu ProFORCE™, dzięki czemu można go używać do 
cięcia muru, kamienia, a nawet żelbetu.

NUMER KATALOGOWY OPIS

575826 Piła spalinowa ICS 695F4

575827 Zestaw: piła spalinowa ICS 695PG-16, 
prowadnica FORCE4 40 cm i łańcuch PowerGrit

DANE TECHNICZNE

Waga 9,6 kg bez prowadnicy i łańcucha

Długość prowadnicy 40 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

9300+/-150 obrotów na minutę,   
2700 obrotów na biegu jałowym

Proporcje mieszanki 
paliwowej

1:50 (2%) oleju do paliwa

Moc 6,4 KM przy 9000 obrotach na minutę

Rodzaj silnika 2-suwowy, jednocylindrowy

Pojemność skokowa 94 cm³

Wymiary głowicy 48cm dł. x 36cm wys. x 30cm szer.

Min. ciśnienie wody 1,5 bara
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CECHY I KORZYŚCI
• Działa również z łańcuchami 

z serii ProFORCE ™

• Zwiększone bezpieczeństwo

• Lepsza kontrola operatora

• Zmniejszenie wykopu

• Wszechstronność

890PG
Piła hydrauliczna PowerGrit 
Nowa piła hydrauliczna ICS 890 została 
zaprojektowana by zadowolić nawet najbardziej 
wymagających i wykonujących najcięższą pracę 
użytkowników. Może być stosowana do cięcia żeliwa 
szarego, żeliwa sferoidalnego, rur PVC, HDPE, LDPE, 
Hobas, Amitech, rur stalowych ciągnionych i z rękawem 
Insituform. Prowadnice o długości do 63 cm umożliwiają 
wykonanie cięcia z jednej strony i redukują wielkość 
koniecznego wykopu. Model 890PG może pracować ze 
wszystkimi łańcuchami do cięcia betonu z serii 890F4 
ProFORCE™, dzięki czemu piły mogą być używane do cięcia 
muru, kamienia, a nawet betonu zbrojonego.

NUMER 

KATALOGOWY

OPIS

566537 Piła ICS 890F4, 30 l/min, w walizce, 30 cm prze-
wody hydrauliczne z szybkozłączkami

566123
Zestaw: piła ICS 890PG-15, 30 l/min, prowadnica 
38 cm, łańcuch PowerGrit-29, 30 cm przewody 
hydrauliczne z szybkozłączkami

CIĘCIE RUR

DANE TECHNICZNE

30 l/min 45 l/min
Waga  12,4 kg z 38 cm prowadnicą i łańcuchem

Długość prowadnicy   do 63 cm

Prędkość obrotowa 
silnika

6100 obr/min 6500 obr/min

Wymiary głowicy 58.5 cm dł. x 26,5 cm wys. x 24 cm szer.

Moment obrotowy 13.8 Nm 19.2 Nm

Moc 8.5 kW 13 kW

Zasilanie hydrauliczne
30 l/min, 
172.5 bara

45 l/min,  
172.5 bara

Poziom hałasu 107 dB @ 1 m

Min. ciśnienie wody    1.5 bara
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ŁAŃCUCH DIAMENTOWY ICS 

Łańcuch diamentowy 
z technologią SealPRO®

Dzięki przełomowej technologii SealPRO® firmy ICS® udało się zredukować rozciąga-
nie łańcucha o ponad 50%. Efektem jest znaczne wydłużenie żywotności łańcucha, 
nawet w przypadku większości zastosowań ściernych oraz przy pracy pod wodą.

Technologia SealPro opiera się na opatentowanej konstrukcji drobnych O- ringów 
umieszczonych wokół nitów łańcucha w każdym jego ogniwie. Pozwala to odizolować 
poszczególne ogniwa łańcucha od siebie. Minimalizuje to rozciąganie łańcucha oraz 
zwiększa żywotność elementów tnących.

.

ŁAŃCUCH DIAMENTOWY FORCE4®

• Najsilniejsza, najbardziej trwała,    
opatentowana konstrukcja łańcucha

• Diamentowe segmenty spawane 
laserowo

• Opatentowana technologia SealPRO® 
O-ring wydłużająca żywotność

• Do intensywnego, profesjonalnego 
użytku  

ŁAŃCUCH DIAMENTOWY EUROMAX

• Segmenty o ogólnym zastosowaniu

• Diamentowe segmenty spawane 
laserowo

• Opatentowana technologia SealPRO® 
O-ring wydłużająca żywotność

• Segmenty dla zastosowań ogólnych   
i specjalistycznych

• 

ŁAŃCUCH UŻYTKOWY POWERGRIT

• Pojedyncza warstwa diamentów

• Opatentowana konstrukcja

• Dostępny dla wersji spalinowych          
i hydraulicznych

• Maksymalna trwałość dzięki wyko-
rzystaniu ogniw łańcucha FORCE4

Technologia łańcuchów diamentowych
Jako wynalazca technologii łańcuchów diamentowych™, firma ICS jest zobowiązana do stałej poprawy jakości 
i wytrzymałości tworzonych przez siebie produktów. Każdy łańcuch jest przeznaczony do określonego rodzaju 
materiału. Dlatego wybór właściwego łańcucha jest kluczowy dla uzyskania odpowiedniego efektu 
wykonywanej pracy.

Zastosowania łańcucha Piła
Miękki Kamień / 

Materiały ścierne / 
Cegła

Kamień naturalny
Średniej twardości 
beton / beton słabo 

zbrojony

Twardy beton / 
beton mocno 

zbrojony

Żeliwo sferoidalne / 
Żeliwo / PVC / HDPE

EuroMAX™ 
Do ogólnego zastosowania

680GC 
695GC ◊ ◊

TwinMAX™ Plus 
Dla twardszych materiałów

680GC 
695GC ◊ ◊ ◊

TwinMAX™ Abrasive 
Idealny do cegły i bloczków

680GC 
695GC ◊

TwinPro™ 
Do ogólnego zastosowania

814PRO ◊ ◊ ◊

ProFORCE™ 
Do ogólnego zastosowania

890 Series 
695F4 ◊ ◊ ◊

ProFORCE™ L  
Dłuższa żywotność

890 Series 
695F4 ◊ ◊ ◊

ProFORCE™ S 
Większa szybkość cięcia

890 Series 
695F4 ◊ ◊

ProFORCE™ Abrasive 
Idealny do cegły i bloczków

890 Series 
695F4 ◊

PowerGrit 
Do rur użytkowych

890 Series 
695F4 ◊
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TABELA DOBORU ŁAŃCUCHA



ŁAŃCUCH DIAMENTOWY ICS 

Seria łańcuchów diamentowych Max 
Łańcuchy przeznaczone do wszystkich spalinowych przecinarek ICS (z wyjątkiem 695F4). Są idealnym          
połączeniem jakości i przystępnej ceny.

Łańcuch diamentowy PowerGrit
Używany przez firmy zajmujące się utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przeznaczony do 
cięcia różnych materiałów, od rur z żeliwa sferoidalnego do rur z tworzywa sztucznego. Na bazie ogniw FORCE4 
umieszczono diamenty metodą Vacuum Brazed, co sprawia, że cięcie stało się bezpieczniejsze, szybsze 
i łatwiejsze.

PROFORCE™

Wytrzymały łańcuch diamentowy ogólnego zastosowania,    
do najczęściej wykonywanych cięć.

PROFORCE™ PREMIUM L
Łańcuch o wydłużonej żywotności, najlepiej sprawdza się 
przy cięciu twardych materiałów. Przeznaczony do najbardziej 
wymagających prac.

PROFORCE™ PREMIUM S
Połączenie szybkości i siły. Łańcuch stworzony do szybkiego 
cięcia od średniego do bardzo twardego betonu.

PROFORCE™ ABRASIVE
Łańcuch diamentowy przeznaczony do miękkich materiałów.

Łańcuch diamentowy FORCE4® 
Rewolucyjne diamentowe łańcuchy FORCE4® zostały zaprojektowane tak, aby były jak najmocniejsze i miały najdłuższą 
żywotność. Seria łańcuchów ProFORCE™ zapewnia wysoką wydajność w profesjonalnych zastosowaniach.

EuroMAX™

Łańcuch ogólnego zastosowania, sprawdzi się przy cięciu 
80% rodzajów materiałów.

TwinMAX™ PLUS
Łańcuch przeznaczony do cięcia twardszych materiałów, 
również betonu zbrojonego.

TwinMAX™ ABRASIVE
Łańcuch przeznaczony do cięcia bardzo miękkich materiałów 
jak piaskowiec, cegła.

TwinPro™

Łańcuch ogólnego zastosowania, przystosowany do regular-
nego, ciężkiego i profesjonalnego użytkowania.
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Hydronetka akumulatorowa
Kiedy nie ma dostępu do bieżącej wody, rozwiązaniem może być w pełni mobilna, nieza-
leżna hydronetka. Wyposażona w zbiornik o pojemności 35 litrów i wysokoprzepływową 
pompę membranową o wydajności do 4 l/min przy ciśnieniu roboczym 2,5 bara,  jest 
zdolna zasilić w wodę każdą piłę ICS oraz inne urządzenia takie jak wiertnice lub przecinarki 
ręczne i drogowe, których podłączenie następuje za pomocą standardowej szybkozłączki 
ogrodowej. Urządzenie posiada wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, zasilany 
zwykłym prądem 240V/50Hz. Aby zapewnić wygodne przemieszczanie zastosowano duże, 
pompowane koła. 

AKCESORIA ICS

Zacisk do rur 890F4
Zacisk do rur o średnicy do 350 mm zapewnia większe bezpieczeństwo, łatwość 
i dokładność wykonywanej pracy. Zamontowanie zacisku zdecydowanie redukuje 
wysiłek operatora, wprowadza stabilność i dokładność cięcia piłą przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa.

Adapter zaworu 
przepływowego
Korzystaj z wygody i efektywności zasilania piły 
hydraulicznej ICS® z mini ładowarki, koparki i innych 
urządzeń ogólnobudowlanych. Rozwiązanie dostępne 
dla 30 l/min.

NUMER 

KATALOGOWY

OPIS

550888 Agregat P95 13.5 kW 

NUMER KATALOGOWY OPIS

70350 Reduktor przepływu 30 l/min

NUMER KATALOGOWY OPIS

537640 Zacisk do rur z osią mocującą

537634 Dodatkowa oś

Spalinowy agregat
Spalinowy agregat firmy IICS® jest niezawodnym, autonomicznym 
źródłem zasilania urządzeń hydraulicznych o wymaganym przepływie 
20 l/min lub 30 l/min. Został wyposażony w elektryczny rozrusznik, czu-
jnik ciśnienia oleju oraz licznik czasu pracy. Niezwykle wydajny system 
chłodzenia zapewnia nieprzerwaną pracę, nawet tuż po uzupełnieniu 
paliwa. Dzięki dużym kołom oraz ergonomicznej konstrukcji agregat 
jest bardzo łatwy w transporcie.
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NUMER KATALO-

GOWY

OPIS

551529EU Hydronetka akumulatorowa



AKCESORIA ICS
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NUMER KATALO-

GOWY

OPIS

528551
System speedhook obejmuje 
listwę i uchwyt montażowy 
o długości 1 m

SpeedHook®

System SpeedHook® zaprojektowano, 
aby zapewnić proste cięcie i utrzymanie 
ciężaru piły hydraulicznej ICS®, radykalnie 
zmniejszając zmęczenie operatora  
i zwiększając żywotność łańcucha.

Duża walizka ICS®

Do transportu pił hydraulicznych z serii 890, 880 
i 853PRO.
Numer katalogowy 505049

System odsysania TSS™ 
System TSS zapewnia łatwy sposób zbierania oraz usuwania zawiesiny 
wytworzonej podczas cięcia na mokro w betonie, kamieniu, lub murze. 
System TSS ™ pasuje do wszystkich pił hydraulicznych firmy ICS i może 
być używany z większością odkurzaczy przemysłowych do pracy na 
mokro.

Części zamienne
Skontaktuj się z naszym biurem lub zobacz stronę inter-
netową www.pilydobetonu.pl, gdzie znajdziesz pełną 
listę dostępnych części.

ICS® 2-Stroke Oil 
Intensywne badania laboratoryjne i terenowe doprowadziły 
do stworzenia oleju o czystszym spalaniu, zapewniającego 
lepszą ochronę termiczną i ulepszoną barierę ochronną, 
redukując zużycie pierścieni tłokowych.

NUMER 

KATALOGOWY

OPIS

73857
Zestaw przyłączeniowy TSS Vac-      
pasuje do 814PRO, serii 853PRO, 
880F4, 890F4

NUMER 

KATALOGOWY

OPIS

505880 Mix 4%, Butelki 200 ml (6 sztuk)

505885 Mix 4%, Butelki 200 ml (24 sztuki)

571229 Mix 2%, Butelki 100 ml (6 sztuk)

571230 Mix 2%, Butelki 100 ml (24 sztuki)



CHAIN TOO TIGHT

CHAIN TOO LOOSE

CORRECT CHAIN TENSION

Kiedy należy wymienić łańcuch?

Gdy segment diamentowy został zużyty do spawanej  
podkładki na obudowie łańcucha. Średnio łańcuch tnie  
12-24 m  betonu o grubości 15 cm. W przypadku pił 
hydraulicznych, zakres ten jest najczęściej dwukrotnie 
większy.

Czy przecinarka do cięcia betonu lub rur może 
pracować na sucho lub bez podłączonej wody pod 
ciśnieniem?
Nie. Piły ICS wymagają ciśnienia minimum 1,5 bara. 
Aby sprawdzić ciśnienie wody bez manometru, należy 
podłączyć wąż doprowadzający wodę do przyłącza 
wodnego piły.  Następnie należy odchylić łańcuch 
z jednej strony prowadnicy i odkręcić zawór wody. Jeśli 
jest minimum 1,5 bara, woda powinna wytrysnąć 
do 1,5 m nad prowadnicę.

Jakie jest prawidłowe napięcie łańcucha?

Wszystkie łańcuchy wykazują tendencję do rozciągania 
się w czasie używania. Łańcuchy diamentowe rozciągają 
się bardziej niż łańcuchy do cięcia drewna. Jeśli łańcuch 
jest zbyt napięty, duża ilość energii piły jest zużywana na 
napędzanie łańcucha, a nie cięcie. W skrajnych przypad-
kach piła może w ogóle nie być w stanie obracać 
łańcucha. Ponadto może nastąpić uszkodzenie 
i przedwczesne zużycie kółka prowadnicy.

Jeżeli łańcuch jest zbyt luźny, może spaść z prowadnicy 
albo zębatka będzie obracać się nie napędzając łańcucha.  
Może to doprowadzić do uszkodzenia zębatki lub łańcu-
cha.  Kiedy łańcuch rozciągnie się do punktu, w którym 
będzie zwisał około 12-18 mm poniżej prowadnicy, należy 
go napiąć.

W serwisie YouTube dostępne są filmy szkoleniowe        
ilustrujące przygotowanie przecinarki ICS do pracy.

Jak mogę zmaksymalizować żywotność prowadnicy?

Aby wydłużyć żywotność prowadnicy, naleźy ją odwrócić 
podczas wymiany łańcucha. W warunkach normalnego 
użytkowania prowadnica osiągnie kres żywotności po 
zużyciu 2 - 3 łańcuchów.

Kiedy należy wymienić zębatkę napędową?

Zębatki napędowe muszą być wymienione gdy zęby 
wieloklinu zużyją się do 50%. Używając pił spalinowych 
ICS, wymieniamy zębatkę po zużyciu 2 - 4 łańcuchów,         
a w przypadku pił  hydraulicznych ICS po zużyciu 7-9     
łańcuchów  (w zależności od przeznaczenia łańcucha).

Czy łańcuch diamentowy tnie zbrojenia?

Tak, 12 lub 16 mm to żaden problem. Trudność zaczyna 
się powyżej 25 mm. Cięcie dużych ilości zbrojeń zmniejsza 
żywotność łańcucha. Uwaga: zbrojenie musi być otoczone 
betonem.

Czy PowerGrit tnie stal?

Łańcuch użytkowy PowerGrit jest przeznaczony do cięcia 
rur z żeliwa sferoidalnego, rur żeliwnych, rur PVC, PE,  
HDPE, LDPE, Hobas, Amitech, rur stalowych ciągnionych    
i z rękawem Insituform.

Jaki powinien być stosunek paliwa do oleju w 
mieszance?

Instrukcja obsługi zawiera zalecenia dotyczące 
właściwych proporcji mieszanki paliwa i oleju.

Kiedy wymieniamy filtr powietrza?

Gdy jest on mokry lub brudny, czyli np. jeśli piła nie osiąga 
swojej wydajności lub słabo działa.

Jakie kroki należy podjąć, aby konserwować piłę?

Po każdym użyciu należy wyczyścić piłę, prowadnicę 
i łańcuch. Należy sprawdzić wszystkie elementy mocujące, 
koło, linkę rozrusznika i filtr powietrza pod kątem zużycia. 
Należy naoliwić prowadnicę, łańcuch diamentowy i zębatkę 
prowadnicy oraz nasmarować napinacz łańcucha.

Czy mogę używać piły ICS w ujemnych temperatu-
rach?

Są dostępne biodegradowalne dodatki, które można 
dodać do wody aby zapobiec jej zamarzaniu. Organy 
regulacyjne udzielają konkretnych informacji.

KORZYSTAJĄC Z NOWEGO ŁAŃCUCHA NALEŻY 
DOKONAĆ OTWARCIA DIAMENTÓW KILKOMA 
CIĘCIAMI WYKONANYMI W MATERIALE ŚCIERNYM.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę 
www.pilydobetonu.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

HYDRAULICZNE

Zużyty łańcuch  ProFORCE Zużyty łańcuch  PowerGRIT

SPALINOWE

NOWY DO WYMIANY NOWY DO WYMIANY

POPRAWNE NAPIĘCIE ŁAŃCUCHA

ZBYT LUŹNY ŁAŃCUCH

ZBYT CIASNY ŁAŃCUCH
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www.pilydobetonu.pl                 www.ebudowlany24.pl

www.pilydobetonu.pl

• Katalog produktów ICS – piły 
 łańcuchowe, łańcuchy diamentowe 

oraz akcesoria.

• Lista części zamiennych do 
 wszystkich modeli przecinarek ICS.

• Filmy instruktażowe.

Dodatkowe informacje dostępne są na poniższych stronach internetowych:

www.ebudowlany24.pl

• Profesjonalny sklep internetowy 
przeznaczony dla klientów 

 biznesowych.

• Dostępne wybrane produkty ICS 
 oraz inne narzędzia diamentowe do 

cięcia i wiercenia.
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NanoTech Diamond Poland Sp. z o.o.
01-309 Warszawa, ul.Okrętowa 4

tel: +48 (22) 666-24-06 fax: +48 (22) 398-23-10
ICS | Blount Europe S.A 

 Rue Emile Francqui 5 • 1435 Mont-Saint-Guibert • Belgium 
Tel +32 10 301 251 • Fax +32 10 301 259




