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Firma WIREX już od ponad 
28 lat buduje maszyny tar-
taczne, niezmiennie stawiając 
na pierwszym miejscu troskę 
o dobro klienta i jakość ofe-
rowanych produktów. Usytu-
owana między Bełchatowem 
a Wieluniem rodzinna firma 
z Kiełczygłowa ceniona jest 
w środowisku tartaczników 
głównie za doskonały kon-
takt z klientem, indywidualne 
podejście i maszyny, które 
doskonale wykonują swoją 
pracę nawet po wielu latach 
użytkowania.

Linie szyte  
na miarę

Odręczny szkic hali, kilka 
zdjęć i rozmowa wystarczają, 
aby firma WIREX przygotowa-
ła wizualizację oraz wstępny 
schemat ideowy tartaku do-
pasowanego do specyfikacji 
produkcji danego przedsię-
biorstwa.

Ścisła współpraca z klien-
tem to w tym przypadku klucz 
do sukcesu. Dobra komunikacja 
i otwartość pomagają uzyskać 
świetne rezultaty. Najwymow-
niejszym tego przykładem 
może być kompleksowa linia 
zbudowana niedawno dla pro-
ducenta palet z województwa 
zachodniopomorskiego.

Bezproblemowa eksploatacja 
maszyn przez lata

Firma WIREX ma w swojej ofercie maszyny takie, jak: traki poziome i pionowe, 
ostrzarki, obrzynarki, wielopiły, odciągi, podajniki oraz szereg dodatkowych 
akcesoriów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, przedsiębiorstwo rozszerzyło 
swoją ofertę o projekty kompleksowych linii do przetarcia kłody. Tartaki „szyte 
na miarę” cieszą się coraz większą popularnością. Zwiększenie mocy przerobowej 
tartaku przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych (pracownicy, 
transport, magazynowanie), jest argumentem, który przekonuje coraz większą 
rzeszę przedsiębiorców do zmiany organizacji pracy na bardziej zautomatyzowaną.

Elastyczna linia do 
zadań specjalnych

Położenie hali produkcyjnej 
bardzo blisko granicy działki 
oraz zasieków na zrębkę wy-
musiło potrzebę zaprojekto-
wania zestawu specjalnych 
podajników, które pokierują 
kłodę między tymi przeszkoda-
mi. W skład zestawu wchodził 
8-metrowy, 3-torowy magazyn 
LPW, dwa podajniki wzdłużne 
(w przyszłości umożliwią klien-
towi montaż korowarki kłody), 
automatyczne ramię spycha-
jące oraz bufor surowca. Nad 
ciągłością pracy układu czu-
wa sterownik PLC połączony 

z zestawem dziesięciu odpor-
nych na warunki atmosferyczne 
czujników optycznych. Operator 
maszyny poprzez zestaw kamer 
jest w stanie nadzorować pracę 
podajników zewnętrznych, a za-
mocowane ogrodzenia zwięk-
szają znacznie bezpieczeństwo 
osób postronnych.

Sercem linii jest pilarka ta-
śmowa pionowa dwugłowico-
wa CZP-2/ZM przystosowana 
do obróbki kłody o średnicy do 
420 mm. Stół odbiorczy do-
starcza pracownikowi oflisy na 
ergonomicznej wysokości i w 
bezpiecznej odległości od stre-
fy cięcia. Maszyna wyposażona 

została w obracarkę kłody, któ-
ra pozwala operatorowi wybrać 
najbardziej optymalną pozycję 
bazową cięcia. Stanowisko 
operatorskie zostało umiesz-
czone na podwyższeniu, dając 
pogląd na całość urządzeń pra-
cujących w hali.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klienta, na linii 
produkcyjnej zainstalowano 
rozrzynarkę taśmową poziomą 
pozwalającą na to, aby w razie 
potrzeby przeciąć środkową 
pryzmę na pół. Rozwiązanie to 
zwiększa efektywność prze-
tarcia kłody o większej śred-
nicy. Po przecięciu pryzmy są 

Przykład wizualizacji projektu.
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„rozpiętrowane” i ustawione 
zgodnie z osią wielopiły na 
stole centrującym. Ostatnim 
etapem produkcji jest przycię-
cie pakietu desek zgodnie ze 
zadaną specyfikacją na forma-
tówce F-500.

Gwarancja sukcesu
„Dokładamy wszelkich sta-

rań, aby każda zrealizowana 
przez nas inwestycja była naszą 
wizytówką” – mówi Tomasz Ciu-
ra, dyrektor firmy WIREX. Wspie-
ramy naszych klientów nie tylko 
zaraz po uruchomieniu maszyn, 
ale praktycznie przez cały okres 
ich użytkowania, tworząc z nimi 

wieloletnie relacje. Sukces na-
szych klientów jest naszym suk-
cesem” – dodaje.

Z ofertą firmy WIREX będzie 
można zapoznać się na najbliż-
szej edycji Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Me-
blarskiego DREMA w Pozna-
niu, które odbędą się w dniach 
11-14 września. Będzie można 
zobaczyć przy pracy wydaj-
ną, przemysłową pilarkę CZ-1/
WZM wraz z rampą załadow-
czą oraz zrzutem głowicą i ta-
śmowym odbiorem.             

  |  WIREX

Maszyna CZP-2/ZM ze stołem odbiorczym do oflisów i rozcinarką.Stół centrujący i wielopiła.

Stanowisko operatora.

Formatówka F-500.

Transportery zewnętrzne.

WIREX P.P.
tel. 43 842 57 77

marketing@wirex.pl

WWW.WIREX.PL

R E K L A M A

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH DREMA 
TEREN OTWARTY, STOISKO NR. 19
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Precyzyjne cięcie 
z profesjonalną 
głowicą piły

Trak XT 135 wyposażony 
jest w profesjonalną, pochyla-
ną głowicę piły z regulowanym 
naciągiem i wszystkimi potrzeb-
nymi dodatkami. Ponad ostrzem 
piły znajduje się dodatkowe 50 
cm miejsca na ścinki. Odległość 
zaciskowa 300 mm pozwala na 
zastosowanie krótszych pił dla 
kłód o mniejszych średnicach. 
Dostęp do piły jest bardzo 

SOLIDNA RAMA, SOLIDNA KONSTRUKCJA 
– MOBILNY TRAK SERRA XT135

Najnowsza maszyna z oferty firmy SERRA, czyli mobilny trak XT135 pod względem 
konstrukcyjnym bazuje na ciężkich, stacjonarnych modelach XE, znanych 
z ekstremalnej wytrzymałości i solidności. Producent zdecydował się na taki krok, 
bo przecież i tak w przypadku mobilnych traków muszą być one ciągnięte przez 
ciężarówkę lub ciągnik, toteż redukowanie ich wagi nie ma uzasadnienia.

wygodny dzięki hydraulicznemu 
otwieraniu pokrywy. Średnica 
koła wynosi 80 cm, a szerokość 
brzeszczotu 120 lub 140 cm, co 
daje dużą precyzję cięcia.

Ciężka, solidna 
konstrukcja nawet 
dla najcięższych kłód

Mocne, stalowe wsporniki 
o średnicy 20 mm łączą dwie 
belki dwuteowe o wysokości 
300 mm, stanowiąc pozbawio-
ną łączeń podstawę dla bardzo 

ciężkich kłód. Są one ocynko-
wane ogniowo, co zwiększa 
żywotność maszyny i pozwala 
jej utrzymać przez długi czas 
wartość rynkową. Nakładki ze 
stali nierdzewnej zapobiegają 
zabarwieniu na niebiesko, cha-
rakterystycznym przy obróbce 
gatunków takich jak modrzew 
czy dąb. Dzięki wyposażeniu 
maszyny w siłowniki hydrau-
liczne w prosty sposób można 
manipulować nawet bardzo 
ciężkimi kłodami, łatwo je 

Trak SERRA XT135.

ładować, przesuwać, obracać, 
blokować. Na życzenie klienta 
rama podstawy może zostać 
przedłużona do 10 metrów 
(przedłużenie składane hydrau-
licznie).

Ukłon w stronę 
operatora

Odchodząc od standardowe-
go rozwiązania (podobnego do 
tego, jakie zastosowano Monta-
ny), SERRA oferuje opcjonalnie 
różne możliwości sterowania 
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Szymon Pakuła
ul. Wiśniowa 3, 64-421 Kamionna
tel. 601 670 224     www.serra.pl

R E K L A M A

DANE TECHNICZNE TRAKA XT135

Maksymalna długość kłody 6 m (dłuższe opcjonalnie)

Średnica kłody 133 x 160 cm

Miejsce ponad piłą 50 cm

Miejsce pod piłą 111 cm

Szerokość cięcia 100 cm

Wydajność/8h (zależy od wymiarów 
kłody) 33 fm

Moc silnika 18,5 kW elektryczny
22 kW elektryczny (opcja)

Wymiary piły:
- szerokość
- grubość
- długość

120 lub 140
1,1 lub 1,2
5,520 do 6,030

Wyposażenie hydrauliczne:
- manipulacja kłodą
- posuw
- ustawianie wysokości
- ustawianie prowadzenia piły

hydrauliczna
elektryczny/hydrauliczny
elektryczne
hydrauliczne

Pod względem konstrukcyjnym 
trak XT 135 bazuje na ciężkich, 
stacjonarnych modelach XE.

Maksymalna długość obrabianej kłody wynosi 
6 m, ale opcjonalnie możliwa jest też obróbka 
dłuższych elementów.

Dzięki wyposażeniu maszyny w siłowniki hy-
drauliczne w prosty sposób można manipulo-
wać nawet bardzo ciężkimi kłodami.

Mobilna kabina ze składanym dachem chroni operatora 
przed słońcem i deszczem.

maszyną, które znacznie zwięk-
szają komfort operatora. Kom-
paktowy kokpit „V-Cockpit Maxi” 
może być wyposażony w mak-
symalnie cztery jednostki ste-
rujące. Duża, mobilna kabina 
ze składanym dachem chroni 

operatora przed słońcem i desz-
czem, można ją też zabloko-
wać. Opcjonalnie dostępna jest 
kabina z komfortową regulacją 
wysokości.                    

  |  SERRA

Stanowisko operatora.

Ponad ostrzem piły znajduje się dodatkowe 50 cm miejsca na ścinki.

Mocne, stalowe wsporniki o średnicy 20 mm 
łączą dwie belki dwuteowe o wysokości 300 
mm, stanowiąc pozbawioną łączeń podstawę 
dla bardzo ciężkich kłód.
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Czas na zmiany 
w rodzinie Pilous 
Forestor

Jak dotąd na miano „Merce-
desa” wśród pilarek Pilous Fore-
stor przysługiwało najbardziej 
zaawansowanemu urządzeniu 
z tej rodziny, mianowicie pilarce 
CTR 1000H40 Hydraulik. To so-
lidna, masywna maszyna, która 
pozwala na uzyskanie długości 
cięcia 7,6 m (bez sekcji przedłu-
żających), wyposażona w szybki 

Rodzina Pilous Forestor  
w komplecie

Pilarka Pilous Forestor 1000H 40 Hydraulik to maszyna, którą niezliczeni 
klienci przetestowali już w najcięższych warunkach. Na bazie tej 
sprawdzonej, masywnej konstrukcji powstał kolejny model z rodziny Pilous 
Forestor – trak 1000H40 Luxury. Jak sama nazwa wskazuje, technicy 
z firmy Rem-Tech i konstruktorzy z Brna poszli tu o krok dalej, opracowując 
rozwiązania na miarę najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują 
zarówno precyzyjnej obróbki, jak i prostoty obsługi oraz ekstremalnie 
krótkiego czasu manipulacji ciętym materiałem.

posuw mostu z automatycz-
nym zwalnianiem w położe-
niach krańcowych. Producent 
wyposażył ją w hydrauliczne 
komponenty, które można ła-
two zamontować dzięki dwu-
stronnemu prowadzeniu mostu 
przejazdowego. W ten sposób 
nawet ciężkimi, grubymi kło-
dami manewruje się w prosty 
sposób, a w kombinacji z sil-
nikiem o dużej mocy można 
płynnie ściągać nawet ciężkie 

CTR 1000H40 Hydraulik

Pionowo, hydraulicznie wysuwane 
opory kątowe w nowej maszynie 
w wersji Luxury.

kłody za pomocą podajnika 
uciętego materiału. Prowa-
dzenie taśmy piły odbywa się 
pomiędzy płytkami z węglików 
spiekanych. Przedłużacze sekcji 
o długości cięcia 3 m umożli-
wiają zainstalowanie wyposa-
żenia hydraulicznego według 
wymagań klienta. Podstawo-
wa sekcja przejazdowa i sekcje 
przedłużające są wyposażone 
w otwory/gniazda do moco-
wania zespołów wyposażenia 
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Panel sterowania.

Ściski zapobiegające prężeniu ciętych detali.

Nowy system zgarniacza desek.

hydraulicznego. Użytkownik 
może w prosty sposób zmie-
niać układ agregatów i roz-
mieszczać je w wygodnych dla 
siebie pozycjach.

Już w standardzie klient, 
który decyduje się na zakup 
tej maszyny, otrzymuje solidne 
wyposażenie, m.in.: wysuwną 
obrotnicę kłód, dwa zaciski 
do kłód, pięć kątowo i wyso-
kościowo regulowanych ogra-
niczników, wyrówniarkę końca 
kłody, wyrówniarkę końca kłody 
z posuwem poziomym oraz sil-
nik o mocy 15 kW (opcjonalnie 
– 18 kW).

Właśnie na bazie takiego 
wyposażenia, w oparciu o so-
lidne komponenty i hydraulikę, 
które zostały przetestowane 
w niezliczonych zakładach 
obróbki drewna, powstał 
nowy trak 1000H40 Luxury, 
w którym wiele z pomysłów 
zastosowanych w pilarce CTR 
1000H40 Hydraulik zostało 
rozwiniętych i udoskonalonych.

Trak 1000H40 
Luxury

Nowa pilarka w wersji Luxu-
ry od razu stała się największą 
chlubą rodziny Pilous Forestor, 
bo i wyposażenie maszyny 
sprawia, że praca w tartaku 
staje się lekka i przyjemna. Jest 
to możliwe przede wszystkim 
za sprawą rozwiązań, które 
jeszcze bardziej usprawniają 
pracę operatora. W urządzeniu 
zamontowano np. nowy typ 
panelu sterującego, który – dla 
ułatwienia zajęcia pozycji przez 
osobę obsługującą maszynę – 
można przesuwać na boki oraz 
regulować ustawienie jego wy-
sokości, dopasowując go do 
pozycji siedzącej lub stojącej. 
Sterowanie maszyną odbywa 
się poprzez joysticki. Za ich po-
mocą odbywa się przesuw mo-
stu przód/tył (wraz z regulacją 
prędkości), podnoszenie i opusz-
czanie ramienia góra/dół (wraz 
z regulacją prędkości), a także 
sterowanie korowarką (start, 
stop, dojazd do kłody).

Dzięki hydraulicznemu wy-
posażeniu trak 1000H40 Luxury 

pozwala radykalnie skrócić czas 
operowania ciętym materiałem 
oraz zmniejszyć liczbę zaan-
gażowanych pracowników, bo 
nawet w przypadku manipulacji 
bardzo ciężkimi kłodami wystar-
czy tylko jedna osoba. Przekłada 
się to oczywiście na ekonomię, 
bo zwiększa się w ten sposób 
wydajność, obniżają koszty 
produkcyjne oraz skraca czas 
amortyzacji inwestycji. Dzięki 
hydraulicznym systemom ma-
nipulacji praca w tartaku staje 
się ponadto o wiele bezpiecz-
niejsza.

Innowacją zastosowaną 
w maszynie jest ponadto nowy, 
prosty system odmierzania 
grubości cięcia, cyfrowo nasta-
wiana wysokość podnoszenia 
ramienia i odmierzanie od góry 
lub od dołu kłody. To także nowy 
system zgarniacza desek, pio-
nowo, hydraulicznie wysuwane 
opory kątowe, zmodyfikowany 
kształt belek poprzecznych oraz 
zmniejszone opory przesuwania 
kłody wzdłuż traka podczas ma-
nipulowania. Zmodyfikowano 
też ściski zapobiegające pręże-
niu ciętych detali, które działa-
ją dwukierunkowo – ściskając 
materiał z boku i ściągając go 
do dołu.

Maszyny w wersji 
Hydraulik

Wszystkie pilarki Pilous Fo-
restor w wersji Hydraulik wypo-
sażone są w dwie profesjonalne 
pompy, które zapewniają wyso-
kie prędkości i siły w układzie. 
Za bezpieczne i szybkie unosze-
nie okrąglaków i przenoszenie 
ich na łoże maszyny odpowiada 
dwuramienna, hydrauliczna ła-
dowarka kłód. Każdy segment 
ramy wyposażony jest w gniaz-
da przeznaczone do mocowa-
nia urządzeń załadowczych, 
a użytkownik może umieścić 
hydrauliczny zespół ładowarki 
w wybranej przez siebie pozycji. 
Sterowanie siłownikami łado-
warki jest niezależne, a zała-
dunek nawet długich pni jest 
bardzo łatwy.

Najważniejszym, wielofunk-
cyjnym zespołem wyposażenia 
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hydraulicznego jest obrotni-
ca wysuwna, która porusza 
się w kierunkach: pionowo 
i poziomo z wykorzystaniem 
utwardzonych, chromowanych 
prowadnic za pomocą nieza-
leżnie sterowanej pary siłow-
ników hydraulicznych. Służy do 
mocowania, obracania i przy-
suwania ciętego materiału do 
kątowników uchylnych. Z kolei 
dwuramienna obrotnica łań-
cuchowa wyposażona jest 
w dwa wychylne, niezależnie 
sterowane ramiona. Są na nich 
osadzone łańcuchy synchro-
nicznie napędzane silnikiem 
hydraulicznym, za pomocą 
którego odbywa się obracanie 
materiału. Przy cięciu długich 
kłód i ich częstym obracaniu 
zalecane jest wyposażenie 
maszyny w dwie takie obrot-
nice, które wyraźnie skrócą 
czasy manipulacji i poprawią 
wydajność maszyny.

Wyposażenie hydrauliczne 
obejmuje również hydraulicz-
ne zaciski do kłód, rolkę bierną 
unoszoną do poziomowania 
i manewrowania kłodą oraz 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody.

Pilarki dla małych 
i średnich zakładów

Nowy trak Pilous Forestor 
kierowany jest do najbardziej 
wymagających klientów, jed-
nak ten typoszereg maszyn 
obejmuje także mniejsze 
urządzenia, przeznaczone do 
małych i średnich zakładów 
drzewnych: CTR 710M, CTRO 
800S, CTR 520 oraz traki z wy-
posażeniem hydraulicznym, 
które zwiększa komfort obsługi 
i bezpieczeństwo. Dzięki temu, 
że każdą z maszyn można 
dodatkowo wyposażyć, moż-
liwości dostosowania urzą-
dzeń do własnych potrzeb są 
niemal nieograniczone. Wśród 
różnych wariantów dodatko-
wego osprzętu i udogodnień 
znajdziemy m.in. przedsta-
wione obok.                     

  |  Rem-Tech

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TRAKÓW PILOUS FORESTOR

LG Automat służy do szybkiego i dokładnego, automatycznego 
ustawiania grubości cięcia. Po ustawieniu wartości na wyświetlaczu 
ramię piły taśmowej automatycznie przemieści się w wybrane 
położenie. Zapobiega to błędom ludzkim przy ustawianiu ręcznym, 
oszczędza czas i poprawia dokładność cięcia.

Umieszczony na ruchomym ramieniu agregat korowarki umożliwia 
oczyszczenie z piachu i kory miejsca wprowadzenia taśmy tnącej 
w kłodę. Zastosowanie frezowania wstępnego w miejscu wejścia 
piły w materiał zapobiega stępieniu taśmy, ogranicza częstotliwość 
wymiany pił taśmowych, podnosi ich żywotność, a także poprawia 
wydajność całej maszyny.

Hydrauliczny naciąg piły taśmowej służy do napinania taśmowej 
taśmy tnącej za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej. Odczyt stopnia 
naciągnięcia taśmy wskazuje umieszczony w pobliżu manometr. Zawór 
ciśnieniowy zabezpiecza przed zbytnim naprężeniem taśmy.

Na skali amperomierza można odczytać wartość natężenia prądu 
wskazującą na stopień obciążenia silnika pilarki podczas pracy. 
Wskazania amperomierza są pomocne w doborze prędkości posuwu 
cięcia i określają stopień stępienia taśmy, której terminowa wymiana 
wydłuża żywotność i poprawia jakość cięcia.

Elektrycznie przestawna listwa z rolką napinającą taśmę tnącą 
poprzez łatwą i płynną regulację położenia rolki ogranicza długość 
pracującego fragmentu taśmy. Przyciski umieszczone na panelu 
sterującym umożliwiają płynny wybór pozycji rolki naciągu taśmy 
tnącej.

Podajnik uciętego materiału – przy ruchu powrotnym ramienia piły 
taśmowej po zakończeniu cięcia materiał za pomocą zderzaków 
przesuwany jest w kierunku panelu sterującego i umożliwia bardzo 
wygodny odbiór materiału lub jego dalsze przesunięcie na związane 
przenośniki taśmowe bądź rolkowe.

Ześlizg materiału za pomocą hydrauliki ustawiany jest na wysokość, 
zgodnie z wysokością odcinanego materiału. Służy do ześlizgnięcia się 
końca przesuwanego materiału na związane przenośniki taśmowe albo 
rolkowe.

Regulacja chłodzenia piły taśmowej wyraźnie ogranicza zużycie medium chłodzącego/smarującego, 
ponieważ w systemie chłodzenia dodatkowo znajduje się elektromagnetyczny zawór przepływowy, 
który automatycznie otwiera się po włączeniu piły taśmowej, a zamyka po jej wyłączeniu.

Ciśnieniowy, dwustronny system chłodzenia taśmy tnącej składa się z pompy ciśnieniowej umiesz-
czonej w zbiorniku z medium chłodzącym, elektromagnetycznego zaworu przepływowego, dwóch 
dysz. Za pośrednictwem dysz środek chłodzący natryskiwany jest na górną i dolną powierzchnię 
taśmy. Dwustronne chłodzenie zapobiega niepożądanym naprężeniom i osadzaniu się nalotów 
żywicznych, co skutkuje spokojniejszą pracą taśmy tnącej, wydłuża żywotność narzędzia i podnosi 
dokładność cięcia.
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Traki KARA F2000
Dobrze wyposażone traki 

tarczowe KARA F2000 pozwa-
lają na wykonywanie wszystkich 
czynności przez jednego ope-
ratora, począwszy od podania 
kłody na stół, aż po zrzucenie 
ze stołu uzyskanego wyrobu 
gotowego i opołów. Opaten-
towane urządzenia do jedno-
osobowej obsługi i manipulacji 

Traki obsługiwane  
przez jedną osobę

Fińska firma Kallion Konepaja to istniejący już prawie od 100 lat producent 
traków tarczowych z logo KARA. Firma opatentowała większość rozwiązań 
stosowanych w swoich maszynach, również te, które obejmują wyposażenie 
do jednoosobowej obsługi. Maszyną najlepiej znaną polskim tartacznikom 
jest trak tarczowy KARA F2000, który – odpowiednio wyposażony – może 
być obsługiwany tylko przez jednego pracownika.

sprawiają, że praca obsługu-
jącego urządzenie jest lekka 
fizycznie, wymaga jedynie my-
ślenia i umiejętności podejmo-
wania szybkich decyzji w trakcie 
wykonywania kolejnych cięć. 
Obsługa traka F2000 nie jest 
skomplikowana, z miejsca pra-
cy operatora wykonywane są 
wszystkie czynności związane 
z przerobem surowca. Pra-
cownik obsługujący maszynę 
samodzielnie podaje na stół, 
a następnie obraca kłodę, szu-
kając dla niej jak najlepszego 
ułożenia i dokonuje przerobu, 

mając za każdym razem możli-
wość szybkiej zmiany szerokości 
cięcia. Również operator decy-
duje o tym, czy element jest już 
gotowy i może zostać zsunięty 
ze stołu, czy też ma powrócić 
w celu dalszej obróbki. Specjal-
na konstrukcja stołu maszyny 
pozwala również operatorowi 
na zrzucenie opołów z drugiej 
strony stołu.

Maszyna jest przeznaczona 
do szybkich przerobów, stół po-
rusza się z prędkością do 125 
m/min, a głowica posuwowo-
-dociskowa mocno dociska 

obrabiany materiał do piły, co 
gwarantuje dokładne wymiary 
produkowanych elementów, na-
wet jeśli są to długie elementy 
konstrukcyjne. Traki KARA są 
bardzo solidnie wykonane, ty-
powe części zamienne, takie jak 
np. ogniwa łańcucha stołu czy 
łożyska, można znaleźć na rynku 
lokalnym, choć trzeba podkre-
ślić, że rzadko zachodzi potrzeba 
ich wymiany, dzięki czemu ma-
szyna jest bardzo ekonomiczna 
w użytkowaniu. Użytkownicy 
tej maszyny podkreślają także 
wyjątkowo długą żywotność 

KARA Master to trak, który posiada podwójny zespół po-
suwowo-dociskowy i elektroniczne ustawianie wymiarów.

Trak KARA Master.

Solidność wykonania 
 traków KARA sprawia, że są to  

maszyny bardzo ekonomiczne w użytkowaniu.
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FIRMA KALLION KONEPAJA 
została założona w roku 1918 
przez Nikolai Mikołaja Kallio. 
Początkowo przedsiębiorstwo 
funkcjonowało pod nazwą 
Warsztat N. Kallio i produko-
wało maszyny do rozłupywania 
kłód oraz do prac rolniczych. 
Nikolai wsłuchiwał się uważnie 
w opinie klientów, miał dużo 
nowych pomysłów oraz zacię-
cie marketingowe. Przygotował 
prospekt w oparciu o uwagi 
użytkowników i używał go jako 
narzędzia pomocniczego przy 
sprzedaży maszyn. Dowodem 
skuteczności przyjętej przez 
niego strategii było rozpoczęcie 
produkcji strugarek w 1936 
roku, których produkcja trwała 
do końca lat 60. Dzisiejsza 
produkcja to kontynuacja 
rozwoju produktów będąca wy-
nikiem współpracy konstruk-
torów z operatorami maszyn, 
realizacja ich pomysłów oraz 
oczekiwań. Pierwsze maszyny 
produkowane były na ramie 
drewnianej i z biegiem lat 
zostały przekształcone w bez-
pieczne i wydajne pilarki do 
jednoosobowej obsługi.

Połączenie traków z podajnika-
mi pozwala na stworzenie linii 
tartacznych różnych wielkości. 
KARA produkuje kilka maszyn 
tarczowych przeznaczonych do 
różnych celów i potrzeb. Oferta 
zawiera również maszyny do 
linii, takie jak trak do małych 
kłód PPS 500 dla surowca 
o średnicy 22 cm, obrzynarkę 
krawędzi desek Optim, dwupi-
łowy trak Twin Master.

Firma eksportuje swoje wyroby 
do 71 krajów na wszystkich 
kontynentach, na przykład aż 
220 traków trafiło do 16 krajów 
w Afryce. Kallion Konepaja 
w dalszym ciągu jest firmą 
rodzinną (już od 4 pokoleń!), 
obecnie kieruje nią Jane Kallio.

piły. Przy prawidłowym ostrze-
niu jest ona praktycznie nie do 
zdarcia, a do użytku staje się po 
prostu niezdatna po wielokrot-
nym ostrzeniu ze względu na 
coraz mniejszą średnicę.

Maszyny do zadań 
specjalnych

Maszyną większą od F2000 
jest trak KARA Master, który 
umożliwia szybsze prędko-
ści posuwu stołu, a co za tym 
idzie – wyższą wydajność. Jest 
to maszyna nieco szersza od 
KARA F2000, posiada podwój-
ny zespół posuwowo-docisko-
wy i elektroniczne ustawianie 

wymiarów, możliwe też są inne 
opcje dodatkowe. Dobrym uzu-
pełnieniem do tych maszyn jest 
obrzynarka KARA Optim z me-
chanicznym lub elektronicznym 
ustawianiem wymiarów. Z kolei 
poprzeczna piła do drewna opa-
łowego z logo KARA pozwala 
na zagospodarowanie opołów 
poprzez ich automatyczne doci-
nanie na odpowiedniej długości 
kawałki, zgodnie z wymagania-
mi odbiorcy.

W fazie końcowych prób 
znajduje się nowa maszyna 
KARA WOODPECKER, w któ-
rej zastosowana będzie piła 
mniejszej średnicy 800 mm, 

a więc łatwiejsza w obsłudze. 
Silnik o mniejszej mocy pozwoli 
na używanie traka w tych ma-
łych zakładach, które nie mają 
wystarczającej mocy energe-
tycznej do zastosowania więk-
szych maszyn. WOODPECKER 
jest przeznaczony do kłód 
średnicy od 70 do 400 mm. 
Obecnie pierwszy egzemplarz 
pracuje u użytkownika fińskiego, 
a KARA zbiera jego uwagi i spo-
strzeżenia, tak aby konstrukcję 
maszyny ulepszyć przed wpro-
wadzeniem na rynek.         

  |  Kallion Konepaja

Piła poprzeczna do zrzynów.

Obrzynarka desek KARA Optimi.

Podawanie kłód do traka.

Trak z dodatkową górną piłą.

OBTACZARKI
STACJE KAPOWANIA

PLACE SUROWCA

SUSZARNIE WOZY SORTUJĄCE

TRAKI TARCZOWE POMIAR I OPTYMALIZACJA

PRÓŻNIOWE
SYSTEMY
PRZENOSZENIA

AUTOKLAWY
www.pfz.com.pl

PFZ Kubiak-Wasilewski
Łódź, Opolska 33

KRZYSZTOF
+48  500 106 404

JACEK
+48  601 299 933
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Firma Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowa Masz-Drew Sp. j. zo-
stała założona w 1987 roku i od 
samego początku działalności 
skupiała się na produkcji maszyn 
do obróbki drewna. Zdobyte na 
przestrzeni lat doświadczenie 
pozwoliło właścicielom firmy 
na dopracowanie procesów wy-
twórczych w najdrobniejszych de-
talach oraz na wyeliminowanie 
najsłabszych stron oferowanych 
urządzeń, które charakteryzują 
się wysoką wydajnością, solidną 
konstrukcją oraz niezawodnością.

Wszystkie produkowane 
przez Masz-Drew maszyny zo-
stały zaprojektowane w oparciu 

Polska produkcja, 
światowe standardy

Wysoka jakość za niską cenę... czy to naprawdę możliwe? To pytanie zadaje 
sobie wielu właścicieli tartaków, którzy muszą zainwestować w park maszynowy 
i coraz częściej wybierają rozwiązania oferowane przez polskich producentów. 
Jakością wcale nie ustępują one zagranicznym wyrobom, a korzystne ceny, serwis 
i opieka gwarancyjna na miejscu to z pewnością atuty takich obrabiarek. Jednym 
z polskich przedsiębiorstw, które może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem 
w produkcji maszyn do obróbki drewna, jest Firma Produkcyjno-Handlowo-
Usługowa Masz-Drew Sp. j., która w branży działa już od 30 lat, jej produkty 
trafiają zarówno na rynek krajowy jak i na zagraniczny do takich krajów jak: 
Ukraina, Białoruś, Niemcy, Słowacja, Czechy i Grecja.

o najnowsze osiągnięcia techni-
ki, posiadają atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa produktu CE. Są 
to produkty dobrej klasy w atrak-
cyjnych cenach.

Obecnie w ofercie polskiego 
producenta znaleźć można wielo-
piły, pilarki taśmowe, obrzynarki 
dwustronne wzdłużne, forma-
tówki, oflisiarki, obracaki oraz 
wiele innych urządzeń.

Pilarka taśmowa 
w wersji stacjonarnej 
lub mobilnej

Pilarka taśmowa TTP-1000 
stacjonarna lub mobilna przezna-
czona jest do przecierania kłód 

i pryzm drewna iglastego i liścia-
stego. Znajduje zastosowanie 
w małych zakładach tartacznych, 
gospodarstwach leśnych, rolnych, 
indywidualnych i innych. Zain-
stalowanie pilarki na podwoziu 
jezdnym umożliwia łatwe prze-
mieszczanie i instalowanie, przy 
czym mała moc silnika głównego 
pozwala na duże oszczędności 
energii oraz nie wymaga specjal-
nej instalacji elektrycznej.

Maszyna dostępna jest 
w czterech wariantach, które 
odpowiadają na różnorodne po-
trzeby zakładów tartacznych:
 • wersja podstawowa: posuw 

manualny (ręczny), pomiar 

grubości cięcia-listwa mili-
metrowa, moc silnika głów-
nego 7,5 kW;

 • wersja standardowa: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektronicz-
ny pomiar grubości cięcia 
(urządzenie pomiarowe JSP-
07), moc silnika głównego 
7,5 kW lub 11 kW;

 • wersja wzbogacona: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektro-
niczny pomiar grubości 
cięcia (urządzenie pomia-
rowe JSP-07), podcinak kory 

Pilarka taśmowa TTP 1000
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 F.P.H.U. „MASZ-DREW” Sp. J. 
    MAJDAN SIENIAWSKI 407  

37-534 ADAMÓWKA 
ANDRZEJ WACHOWICZ – 602 746 305  
WŁADYSŁAW MOŁOŃ– 602 277 299 

BIURO FIRMY 16 622 91 12 
www.maszdrew.pl 

CENA OD 
54 000 zł
netto

PILARKA TAŚMOWA TTP-1000 WERSJA NAJBOGATSZA
z pełną hydrauliką stacjonarna lub mobilna

Silnik 7,5 kW / 11 kW / 15 kW

R E K L A M A

(korowarka), moc silnika 
głównego 7,5 kW lub 11 kW;

 • wersja najbogatsza: posuw 
mechaniczny, bezstopniowy 
z elektronicznym sterowa-
niem (falownik), elektro-
niczny pomiar grubości 
cięcia (urządzenie pomia-
rowe JSP-07), podcinak kory 
(korowarka), cięcie piłami 4 
m, elektryczne sterowanie 
położeniem rolki ruchomej 
napinającej taśmę tnącą, 
siedzenie dla operatora 
pilarki, hydrauliczna mani-
pulacja kłody: obracanie, 
docisk, ruchome opory, obu-
stronne poziomowanie, moc 
silnika głównego 7,5 kW/11 
kW/15 kW.

Wielopiła WP-10/160
Wielopiła WP-10/160 prze-

znaczona jest do wzdłużnego 
piłowania drewna zespołem pił 
tarczowych na listwy, łaty i kra-
wędziaki. Maszyna sprawdzi się 
w frezarniach, skrzynkarniach, 
zakładach stolarki budowlanej 
i zakładach produkcji boaze-
rii i parkietu. W zależności od 
wariantu moc silnika głównego 
może wynosić: 11 kW, 15 kW, 18 
kW, 22 kW, 30 kW lub 37 kW. 
Maksymalna grubość cięcia wy-
nosi 150 mm, a szerokość cięcia 
w jednym przejściu – 400 mm. 
Maszyna może być wyposażo-
na w od 8 do 12 jednocześnie 
pracujących pił tarczowych 
o średnicach 450 do 500. Osią-
gane prędkości posuwu me-
chanicznego 2,5 do 7,5 m/min 

pozwalają na przerobienie od 8 
do 12 m³ surowca podczas jed-
nej zmiany.

Obrzynarka 
dwustronna 
wzdłużna OWD-
2x350/100-450

Obrzynarka przeznaczona 
jest do wzdłużnego obrzynania 
tarcicy, tj. desek, łat i bali ze-
społem dwóch pił tarczowych 
(o średnicy 350) o zmiennej od-
ległości. Maszyna sprawdzi się 
w zakładach przeróbki surowca 
drzewnego, w których uzyskuje 
się tarcicę obrzynaną, a wydaj-
ność obrzynarki – w zależności 
od wybranego wariantu – może 
wynieść od 4 do 10 m³ na zmianę.

Moc silników głównych wy-
nosi 4 kW, 5,5 kW lub 7,5 kW. 
Maksymalna grubość cięcia 
w maszynie to 100 mm, a sze-
rokość 450 mm. Posuw mecha-
niczny w maszynie ma prędkość 
od 4 do 30 m/min.

Oflisiarka O145
Maszyną przeznaczoną do 

wzdłużnego obrzynania bali 
o grubości 70-150 mm i dłu-
gości 0,5-2,5 m jest oflisiarka 
O145, która pozwala obrobić od 
2 do 5 m³ materiału na godzinę. 
Moc silnika głównego zainsta-
lowanego w maszynie wynosi 
11 kW. Urządzenie wyposażone 
jest w silnik posuwu mecha-
nicznego o mocy 1,1 kW, który 
pozwala uzyskać prędkości po-
suwu rzędu 5-30 m/min.       

  |  Masz-Drew

Wielopiła WP-10/160

Obrzynarka dwustronna wzdłużna OWD

Oflisiarka O145
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Wiertarko-kołczarka INDEX 130 
PRO jest urządzeniem sterowa-
nym numerycznie przy pomocy 
wbudowanego przemysłowego 
PC (system operacyjny WIN-
DOWS 7), co gwarantuje po-
wtarzalność ustawień. Obróbka 
formatek z wykorzystaniem tej 
maszyny polega na wierceniu 
otworów w poziomie lub pionie, 
przedmuchiwaniu ich, podaniu 
kleju oraz kołka.

Odległości pomiędzy wier-
conymi otworami są programo-
walne, co odbywa przy pomocy 
oprogramowania użytkowego, 

2w1 – wiertarko-kołczarka 
Gannomat INDEX 130 PRO

Wiertarko-kołczarka INDEX 130 PRO cenionego, austriackiego producenta 
obrabiarek do drewna Gannomat to urządzenie, które zaspokoi najwyższe 
wymagania odnośnie jakości, precyzji i efektywności. Dzięki temu, że maszyna 
zastępuje dwa urządzenia (wiertarkę i kołczarkę), wyeliminowana jest konieczność 
wykonywania osobno otworów na wiertarkach, a następnie ręcznego podawania 
kleju i kołka. Tym samym skraca się też czas obróbki, bo elementy nie muszą być 
podawane z jednego urządzenia na drugie. Zastosowanie maszyny 2w1 pozwala też 
zaoszczędzić sporo cennej powierzchni w zakładzie produkcyjnym.

podobnie jak ustawiane głębo-
kości wiercenia. Obsługę wier-
tarki INDEX 130 PRO ułatwia 
graficzna prezentacja obrabia-
nego przedmiotu.

Dużym udogodnieniem za-
stosowanym przez producen-
ta jest wyposażenie maszyny 
w funkcję odbicia lustrzanego. 
Dzięki temu można bazować 
element zawsze od tej samej 
płaszczyzny bez konieczności 
obracania go na drugą stronę.

Dodatkowo zainstalowany 
jest program do optymalizacji 
pracy, a do dyspozycji są cztery 

pola robocze z różnymi progra-
mami.

Producent zatroszczył się 
również o jak największy kom-
fort obsługi operatora. I tak na 
przykład wiertarka sama sygna-
lizuje niski poziom kleju w zbior-
niku, dzięki czemu wiadomo, że 
trzeba go uzupełnić. Wygodnym 
rozwiązaniem jest też możli-
wość przemywania układu kle-
jowego, co wydłuża żywotność 
maszyny, w której nie będzie 
zalegać klej. Wiertarka posiada 
system ograniczników, które 
można zdemontować i w pełni 
korzystać z urządzenia na całej 
długość roboczej.

Wiertarko-kołczarka INDEX 130 PRO.

Wiertarko-kołczarka INDEX 130 PRO 
eliminuje konieczność wykonywania 
osobno otworów na wiertarkach, 
a następnie ręcznego podawania 
kleju i kołka.

Maszyna jest sterowana 
numerycznie przy pomocy 
wbudowanego przemysłowego PC.

www.wydawnictwofaktor.pl
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PODSTAWOWE CECHY USTAWIEŃ  
WIERTARKO-KOŁACZARKI INDEX PRO

 • wiercenie i podawanie kleju i kołka w jednym cyklu pracy;

 • oś X, Y oraz Z sterowane NC;

 • wielowrzecionowe jednostki wiercące ze wzmocnieniem siły nacisku;

 • automatyczne ustawianie głębokości wiercenia definiowane poprzez 
przestawanie kołka;

 • kontrola podawania kleju (GIC);

 • zamknięty system klejenia z programem czyszczenia;

 • cylindry dociskowe 10°;

 • system docisku listewek dla wąskich elementów do min. 30 mm;

 • przycisk START na 2 ręce jako funkcja bezpieczeństwa;

 • 4 sztuki przycisków START dla indywidualnej pracy z 1-4 elementami;

 • poziomy system specjalnego docisku dla naprostowania krzywych listew 
w kierunku Y;

 • podkładka z tworzywa sztucznego dla przewiercania elementów;

 • pneumatyczne przykładnice dla szybkiego przezbrajania długich 
elementów;

 • własny software dla szybkiego i prostego programowania;

 • przemysłowy PC Beckhoff.

Dobre wyposażenie 
na start

Wiertarko-kołczarka INDEX 
130 PRO każdorazowo przygo-
towywana jest pod indywidu-
alne potrzeby klienta, stąd jej 
wyposażenie zależne jest od 
specyfiki elementów do obróbki. 
Standardowo maszyna posiada: 
głowicę wiercącą w poziomie, 
układ całkowicie automatyczne-
go, elektronicznego, centralnego 
smarowania, sterowaną nume-
rycznie oś X, zamknięty system 

klejenia o ciśnieniu roboczym 6 
atmosfer przez dyszę klejową. 
Lepkość kleju wynosi 150 do 350 
mPas, a jego dozowanie jest 
w pełni sterowane poprzez opro-
gramowanie. Maszyna posiada 
zbiornik na klej o pojemności 5 
kg i zbiornik na wodę o pojem-
ności 5 litrów, a także przełącz-
nik klej/woda do przemywania 
układu klejowego. Niski stan kleju 
w zbiorniku sygnalizuje specjalna 
lampka kontrolna.

Na wyposażeniu wiertarko-
-kołczarki znajduje się ponadto 
system ograniczników, który 
składa się ze zdejmowanych 
ograniczników lewego, prawego 
i środkowego. Do indywidualnej 
pracy z przedmiotami obra-
bianymi służą cztery specjalne 
przyciski oraz dociski pneuma-
tyczne (10°).                  

  |  Gannomat
Oś X, Y oraz Z są sterowane 
numerycznie.

Wiercenie i podawanie kołka następuje w jednym cyklu pracy.
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IMA Schelling Group to wiarygodny partner 
przy wdrażaniu rozwiązań systemowych.

Wymagania i oczekiwania klientów każdego dnia 
stawiają przed firmą nowe wyzwania dla naszej 
wiedzy i kreatywności.

Współpracując z klientami, opracowujemy 
innowacyjne i unikalne rozwiązania 
dla indywidualnego procesu produkcji.

DANE KONTAKTOWE:
Kijewo 40, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 286 47 00
imapolska@ima-polska.pl / biuro@schelling.pl

 

 

 

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.
ROZWÓJ PROFESJONALNYCH
ROZWIĄZAŃ 
DLA MEBLARSTWA

Te c h n o l o g y  m a d e  b y  h u m a n s

IMASCHELLING.COM

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

STOISKO PAWILON

Stoisko 6
     Stoisko 26

Pawilon 6
     Pawilon 5



Strukturyzacja 
i szlifowanie 
powierzchni z nową 
serią PL

Rozszerzając swój asorty-
ment o serię PL, firma GUMET 
odpowiedziała na potrzeby naj-
bardziej wymagających klientów. 
Ulepszoną wersję charakteryzuje 
przede wszystkim zabudowana 
konstrukcja ramy, dzięki czemu 
maszyna jest bezpieczniejsza 
w obsłudze oraz lepiej odpylona. 
Ukłonem w stronę operatora 

Innowacyjne szczotkowanie  
z produktami firmy GUMET

Podczas targów DREMA na stoisku polskiego producenta szczotkarek i szlifierek 
– firmy GUMET – odwiedzający poznańską imprezę wystawienniczą będą mogli 
zapoznać się m.in. z nową serią maszyn PL przeznaczonych do strukturyzacji 
i szlifowania, które wykorzystują oscylujący ruch dysków planetarnych. 
Produkowane przez GUMET maszyny są w stanie konkurować pod względem 
funkcjonalności i jakości z wiodącymi europejskimi dostawcami szczotkarek, co jest 
możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi produktów oraz wprowadzaniu nowoczesnych 
rozwiązań we flagowych seriach maszyn.

jest też uproszczenie obsługi, 
co umożliwia niezależna regu-
lacja rolek dociskających oraz 
zastosowanie systemu szybkiej 
wymiany szczotek walcowych.

„Klient ma możliwość wybo-
ru rodzaju oraz ilości sekcji robo-
czych. Możliwe jest wyposażenie 
maszyny w szczotki walcowe 
o mocy od 3 do 11 kW, oscylują-
ce stacje dysków planetarnych 
lub sekcję szlifu poprzecznego” 
– mówi Szymon Gumiński z firmy 
GUMET.

Konstrukcja maszyny umoż-
liwia bezpieczną obróbkę ele-
mentów o długości od 350 lub 
460 mm. W przypadku potrzeby 
szlifowania krótszych elementów 
proponowane jest zastosowanie 
podciśnieniowego stołu posuwu. 
Maszyna jest przystosowana do 
pracy w linii produkcyjnej. Ist-
nieją dwie opcje sterowania: za 
pomocą standardowych poten-
cjometrów, przycisków i korb lub 
za pośrednictwem dotykowego 
panelu PLC z pamięcią ustawień. 

Maszyny dostępne są w kilku 
szerokościach: 1000, 1350 lub 
1600 mm.

Na tegorocznych targach 
DREMA firma GUMET zaprezen-
tuje maszynę z serii PL wyposa-
żoną w nowoczesne rozwiązanie 
wykorzystujące oscylujący ruch 
dysków planetarnych.

„Głowice planetarne mogą 
być wyposażone w lamelowe 
dyski szlifujące lub dyski do 
strukturyzacji. Kinematyka pra-
cy dysków umożliwia głęboką 

Szczotkarka P1350L-D1WB3.

www.wydawnictwofaktor.pl
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i równomierną obróbkę po-
wierzchni, dzięki czemu uzy-
skać można strukturę zbliżoną 
do piaskowania. Ten złożony 
ruch można także wykorzystać 
w szlifowaniu i matowieniu za-
równo elementów płaskich, jak 
i frezowanych, takich jak fronty 
meblowe oraz drzwi” – wyjaśnia 
Szymon Gumiński.

Kolejną tegoroczną nowo-
ścią jest wyposażenie maszyn 
serii PL w stacje szlifowania 
poprzecznego. Wykorzystanie 
oscylującego trzewika umoż-
liwia uzyskanie efektu cięcia 
piłą na powierzchni, co jest 
rozwiązaniem szczególnie po-
żądanym w przypadku produ-
centów podłóg.

Nacinarka ACM do 
deski podłogowej

Wielu producentów war-
stwowych podłóg drewnianych, 
podążając za panującymi tren-
dami i wymaganiami klientów, 
stosuje poprzeczne podcięcia 
na spodniej stronie deski. Ma 
to na celu odprężenie deski 
i zwiększenie jej elastyczności. 
Właśnie do takich klientów kie-
rowane są maszyny z serii ACM, 
przeznaczone do poprzecznego 
nacinania spodniej strony deski 
podłogowej.

„Nacinarka ACM umożliwia 
precyzyjne określenie odległo-
ści nacięć od początku i końca 
deski, a także ich głębokości. 
Programowalna jest również 

długość deski, a klient ma moż-
liwość wyboru rozstawu i sze-
rokości nacięć. Maszyna może 
pracować w połączeniu z podaj-
nikiem buforowym oraz stołem 
odbiorczym. Dzięki temu do jej 
obsługi zaangażowana będzie 
tylko jedna osoba” – mówi Szy-
mon Gumiński.

Obróbka wzdłużna – 
szlifierki PROFI 150

Jednym z bardziej popu-
larnych rozwiązań z oferty fir-
my GUMET są szlifierki z serii 
PROFI 150, które stanowią 
bazę dla zaawansowanej linii 
szlifującej. Szlifowanie odbywa 
się przy użyciu dowolnej ilości 
szczotek – górnych, dolnych 
lub bocznych. Każda z głowic 
posiada precyzyjną regulację 
odległości od elementu oraz 
kąta pochylenia. Prędkości ob-
rotowe szczotek oraz posuw 
są płynnie regulowane, dzię-
ki czemu można dostosować 
tempo obróbki do zróżnicowa-
nej produkcji. Szerokość robocza 
maszyny wynosi 150 mm i jest 
wystarczająca przy produk-
cji listew i innych elementów 
wzdłużnych.                   

  |  GUMETNacinarka ACM 300-650.

Szlifierka PROFI 150.

www.4woodi.pl
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W skład linii wchodzi zmoder-
nizowana walcowa nakładarka 
oleju, która umożliwia dokład-
niejszą aplikację ilości oleju na 
powierzchnię deski. Nakładarka 
posiada szybki system wymia-
ny wałów. W kolejnym etapie 
na przenośniku taśmowym 
umieszczone są jednostki wal-
cowe i talerzowe, które – zaopa-
trzone w odpowiednio dobrane 
szczotki i pady – odpowiadają 
za równomierne roztarcie na-
łożonego oleju. Ilość zamonto-
wanych jednostek walcowych 
i talerzowych jest dobierana do 

Linia LO-400  
do olejowania deski  
podłogowej wzbogacona  
o nową technologię LED

Linia olejowa LO-400 firmy PROCHERA to rozwiązanie, które powstało 
na bazie znanej linii przeznaczonej do olejowania deski podłogowej 
technologią oksydacyjną. Urządzenie przeznaczone jest do olejowania 
desek o charakterze rustykalnym oraz desek płaskich. Różne warianty 
wyposażenia opcjonalnego pozwalają wykorzystać tę nowoczesną linię 
do indywidualnych potrzeb procesów produkcyjnych z wykorzystaniem 
znanych olejów oksydacyjnych i olejów przeznaczonych do technologii LED.

indywidualnych potrzeb każde-
go klienta.

Prędkość walcowej nakładar-
ki oleju i przenośnika regulowana 
jest elektronicznie. Przenośnik 
taśmowy może być wyposażo-
ny w system podciśnienia taśmy 
vacuum, który sprawdza się 
przy drobnych elementach, np. 
parkiecie. Jednostki talerzowe 
i walcowe poruszają się z płynną 
regulacją obrotów, z możliwością 
przełączania obrotów współbież-
nie i przeciwbieżnie (lewo-prawo) 
oraz ustawiania jednostek walco-
wych pod różnym kątem.

Linia olejowa LO-400.

Na przenośniku taśmowym umieszczone są jednostki walcowe i talerzowe.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Technologia LED – 
szybciej, efektywniej, 
oszczędniej

Na końcu przenośnika może 
być zamontowana lampa LED. 
Technologia LED jest nowocze-
snym rozwiązaniem pozwalają-
cym na oszczędności w użyciu 
energii oraz zasobów ludzkich. 
Największą zaletą takiego 
rozwiązania jest wielokrotnie 
szybsze przeprowadzenie całe-
go procesu produkcji deski pod-
łogowej w tym samym czasie. 
W systemie tym wykorzystuje się 
technologię przyjazną środowi-
sku z zastosowaniem ekologicz-
nych produktów – olejowosków. 
System pozwala na dostosowa-
nie się do potrzeb produkcji, jest 
bezpieczny i łatwo się wdraża. 

We wrześniu 2018 roku na 
targach DREMA w Poznaniu 
firma PROCHERA będzie de-
monstrowała pracę maszyny – 
LO-400 z wykorzystaniem tej 
technologii.                            

  |  Prochera

Szczotki walcowe.

Linia olejowa LO-400 przeznaczona jest do olejowania desek o charakterze rustykalnym oraz desek płaskich.

Szczotki i pady odpowiadają za roztarcie oleju.

R E K L A M A

www.4woodi.pl
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W ofercie firmy znajduje się sze-
roka gama linii technologicznych 
do klejenia drewna (na „zyg-
zak” lub „kreskę”), od prostych 
i ekonomicznych, do bardzo 

Maszyny skrojone 
na wymiar

Gorzowska Fabryka Maszyn CADWIT SP. z o.o. jest producentem linii 
technologicznych do wzdłużnego łączenia drewna. W ofercie znajdują 
się również maszyny i urządzenia specjalizowane, wykonywane pod 
indywidualne zapotrzebowanie.

zaawansowanych technicznie 
i wydajnych linii przemysłowych. 
Dzięki budowie modułowej moż-
liwa jest dowolna konfiguracja 
ich układu pracy, określanie 

parametrów technologicznych 
i wielu innych cech oraz funkcji, 
dzięki czemu linie są dopasowa-
ne do najbardziej indywidualnych 
potrzeb klientów. Dodatkowymi 
atutami maszyn jest możli-
wość zdalnej obsługi serwiso-
wej, prosta i intuicyjna obsługa 

z poziomu czytelnego panelu 
sterowania oraz panel informu-
jący o stanie maszyny.

Linia FC6s -PW4/2
Nowością na rynku jest linia 

jednoczopiarkowa FC6s-PW4/2, 
która została zaprojektowana 
i wykonana na zamówienie Fir-
my Bocian Produkcja Dziecięcej 
Galanterii Drewnianej. W tym 
układzie linii zastosowano inno-
wacyjne rozwiązania technicz-
ne, m.in. dodatkowy podajnik 
taśmowy – bufor, automatyza-
cję obrotu stolika podawczego, 
podskok wrzeciona oraz odbiór 
gotowych listew przez podajniki 
taśmowe, które umożliwiły jed-
noosobową obsługę linii i zwięk-
szyły wydajność oraz komfort 
pracy. Maszyna umożliwia kle-
jenie elementów o długości mi-
nimalnej już od 180 mm.Układ linii FC6s -PW4/2.

Linia jednoczopiarkowa do wzdłużnego łącznia 
drewna FC6s-PW4/2 wykonana dla Firmy Bocian 
Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej.

www.wydawnictwofaktor.pl
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„Od projektu do 
realizacji”

Doświadczenie zespołu 
inżynierów CADWIT, wynikają-
ce z realizacji wielu projektów, 
pozwala bardzo dobrze zro-
zumieć potrzeby klienta oraz 
wesprzeć go przez opracowanie 
niezawodnych rozwiązań tech-
nicznych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aspektów eko-
nomicznych. Dlatego hasło „od 
projektu do realizacji” stało się 
dla tego producenta mottem, 
które zakłada wykonanie pro-
jektu maszyny lub urządzenia, 
a następnie jego wytworzenie 
i wdrożenie do produkcji.

Linia umożliwia 
klejenie elementów 

o długości minimalnej 
już od 180 mm.

Na koncie przedsiębiorstwa 
znajduje się ponadto wiele pro-
jektów maszyn i urządzeń spe-
cjalizowanych o charakterze 
innowacyjnym. Dla zapewnie-
nia klientom wysokiej jakości 
wykonania CADWIT ciągle się 
rozwija, inwestując w nowo-
czesne technologie, realizując 
projekty unijne o charakterze 
badawczo rozwojowym (B+R). 
Cel jest jasno określony – to 
dążenie do bycia liderem w pro-
dukcji maszyn technologicznych 
do wzdłużnego łączenia drewna 
na rynku krajowym.              

  |  CADWIT

R E K L A M A

• LINIE TECHNOLOGICZNE DO WZDŁUŻNEGO ŁĄCZENIA DREWNA
• MASZYNY I URZĄDZENIA SPECIALIZOWANE
• GŁOWICE WIERTARSKIE WIELOWRZECIONOWE

GORZOWSKA FABRYKA MASZYN 
CADWIT SP. Z O.O.

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec

kom: +48 698 535 082

e-mail: cadwit@cadwit.pl

www.cadwit.pl

Linia FC6s-PW4/2  
została zaprojektowana 

i wykonana na indywidual-
ne zamówienie klienta.

www.4woodi.pl
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Pomysłodawcą, założycielem 
i dyrektorem firmy Janpol jest 
Zdzisław Orlewski – wieloletni 
dyrektor i kierownik zakładów 
drzewnych na terenie całej 
Polski. W przedsiębiorstwach, 
którymi zarządzał, zawsze wpro-
wadzał nowoczesne technologie. 
To zainspirowało go do stwo-
rzenia firmy, która na co dzień 
będzie zajmować się wszech-
stronną modernizacją tartaków 
polegającą na wprowadzaniu 
nowoczesnych linii technologicz-
nych poprawiających wydajność 
i jakość produkcji.

Od pięciu lat firma Janpol 
jest przedstawicielem firmy 
Artiglio w Polsce, a obok peł-
nego zakresu nowych maszyn 
tartacznych swoim klientom 

Nowoczesne linie technologiczne  
podstawą wydajniejszej produkcji

W XXI wieku konieczność wprowadzania jak najbardziej zaawansowanej 
mechanizacji do zakładów obróbki drewna jest kwestią oczywistą. Nowoczesne 
technologie nie tylko poprawiają wydajność i jakość produkcji. Równie 
istotne jest polepszenie dzięki nim warunków pracy i bezpieczeństwa ludzi. 
Kompletne rozwiązania z zakresu modernizacji tartaków oraz wprowadzania 
nowoczesnych linii technologicznych oferuje firma Janpol, która jest 
przedstawicielem włoskiego producenta maszyn tartacznych Artiglio.

oferuje także maszyny uży-
wane oraz pomoc fachowców 
z wieloletnią praktyką w zakre-
sie technologii drewna i swoje 
doświadczenie.

Włoska jakość 
w polskich tartakach

Janpol oferuje sprzedaż 
oraz profesjonalny montaż 
nowych maszyn tartacznych 
(traków szerokotaśmowych, 
wózków, mechanizacji) mar-
ki Artiglio. Firma dopasowuje 

projekt linii technologicznych 
maszyn do potrzeb inwestora, 
wykonuje ponadto demontaż 
urządzeń używanych z zagrani-
cy i z kraju oraz montaż maszyn 
używanych u klienta. Oferta 
obejmuje również pełen serwis.

Spektrum oferowanych 
rozwiązań obejmuje m.in. opa-
tentowane wózki modularne 
CONDOR 1000 marki Artiglio. 
Składają się one z modułu 
głównego z dwoma zaciska-
mi w ustalonej odległości od 

www.wydawnictwofaktor.pl
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siebie i jednego lub więcej 
modułów dodatkowych, co 
pozwala uzyskać większą ela-
styczność pracy niezależnie od 
długości kłód. Wózki modularne 
FALCO 1100 umożliwiają z ko-
lei zmianę odległości między 
modułami zgodnie z długością 
kłody do piły, przy czym ruch 
ten jest elektroniczny i zdalnie 

sterowany przez stację stero-
wania wózka.

Popularną wśród polskich 
klientów maszyną włoskiego 
producenta jest też kanter SL 
700, który pozwala na zwięk-
szenie produkcji o 15-30%. Wy-
posażony jest w elektroniczne 
urządzenie do cięcia pożądanej 
grubości z mikroprocesorem, 

R E K L A M A

którym steruje się z tablicy 
kontrolnej. Układ tnący kantera 
składa się z 8 noży i 4 zębatych 
segmentów.

W ofercie firmy Janpol znaj-
dują się ponadto różnego typu 
piły taśmowe, podcinarki-koro-
warki, obrzynarki dwustronne, 
wielopiły, ostrzarki, walcarki 
i urządzenia do czyszczenia 

pił marki Artiglio. Praktycznym 
rozwiązaniem dla tartaków 
planujących optymalizację pro-
dukcji są lasery do skanowania 
kłód, które dzięki dużej serii 
pomiarów dostarczają bardzo 
precyzyjnych danych pozwala-
jących na lepsze zaplanowanie 
rozkroju i obróbki.                 

  |  Janpol
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Automatyzacja procesów 
produkcyjnych odpowiedzią 
na sytuację na rynku pracy

Rok 2018 przyniósł rekordowo niskie poziomy bezrobocia, a to wpływa 
na wzmożoną konkurencję w zabieganiu o pracowników. Taką tendencję 
obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, ale obecnie nasza gospodarka 
działa w modelu niedoborów miejsc pracy. Eksperci z firm doradztwa 
personalnego sugerują, że jest to trend długofalowy, który będzie wpływać 
na otoczenie biznesowe przez najbliższe lata.

Taki scenariusz uświadamia fir-
mom, że powinny przygotować 
się do funkcjonowania w tych 
nowych warunkach rynkowych. 
Odpowiedzią na tę sytuację 
mogą być inwestycje polegają-
ce na modernizacji istniejących 
ciągów produkcyjnych poprzez 
ich automatyzację. Działania ta-
kie pozwalają przedsiębiorcom 
utrzymać, zwiększyć i bardziej 
efektywnie zarządzać realizo-
wanym procesem produkcji przy 
jednocześnie ograniczonych za-
sobach ludzkich.

Spółka Wood Serwis dostar-
cza właśnie takie rozwiązania 

swoim klientom, którymi są 
największe zakłady produkujące 
sklejkę i inne materiały drewno-
pochodne w Polsce. Rozwiąza-
nia projektowane i realizowane 
przez Wood Serwis są opraco-
wywane w oparciu o zindywi-
dualizowane potrzeby klienta, 
uwzględniające przy tym jego 
charakter działalności.

Wood Serwis z powodze-
niem kontynuuje dostawy wcze-
śniej opracowanych rozwiązań, 
tj. obrotnica do łuszczki, zauto-
matyzowana linia kitowania, li-
nie manipulacji drewna czy linie 
cięcia wraz z piłą kapową. Stale 
też rozwija nowe projekty pole-
gające na automatyzacji procesu 

podawania i odbioru materiału 
do takich urządzeń jak łuszczarki, 
strugarki, suszarnie itp. Jednym 
z przykładów takich projektów 
mogą być proste rozwiązania 
w formie różnego rodzaju trans-
porterów do przenoszenia mate-
riałów czy bardziej rozbudowane 
układy vacuum.

Transportery 
rolkowe

Transporter rolkowy na-
pędzany łańcuchowo prze-
znaczony jest do transportu 
ciężkich materiałów lub palet 
z surowcem. Istnieje możliwość 
dowolnego dostosowania jego 

wysokości, długości, szeroko-
ści, gęstości rolek i ich średnicy, 
a także dowolnego producenta 
napędu. Transporter może być 
wykonania lekkiego, średniego 
i ciężkiego, dostosowanego do 
potrzeb klienta i rodzaju trans-
portowanego materiału, a także 
warunków pracy.

Transporter 
rolkowy o napędzie 
paskowym

Transporter rolkowy na-
pędzany paskami klinowymi 
przeznaczony jest do transportu 
ciężkich materiałów. Napęd re-
alizowany przy pomocy pasków 

Transporter wykonany w wariancie ciężkim. 
Jest to element układu transportu wielkogaba-
rytowych beli drewnianych po obróbce.

Transporter  
w wariancie ciężkim.  
Jest to element układu transportu  
wielkogabarytowych beli drewnianych po 
 obróbce. Wysokość robocza transportera jest  
duża, dlatego posiada on zintegrowaną ramę pod podest obsługowy.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Wood Serwis Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 13
62-322 Orzechowo
tel. +48 885 989 001
tel./fax +48 61 437 15 04www.wood-serwis.com
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klinowych umożliwia ustawienie 
rolek pod kątem w celu lepszego 
pozycjonowania deski. Trans-
porter napędzany przy pomocy 
pasków jest też bardzo cichy. 
Istnieje możliwość dowolnego 
dostosowania wysokości, dłu-
gości, szerokości, gęstości rolek 
i ich średnicy, a także dowolnego 
producenta napędu. Możliwe jest 
wykonanie transportera lekkie-
go, średniego i ciężkiego, który 
będzie dostosowany do potrzeb 
klienta i rodzaju transportowa-
nego materiału, a także do wa-
runków pracy danego zakładu.

z tkaniny ślizgowej. W zależno-
ści od obciążenia, wymiarów, 
środowiska i charakteru pracy 
dobierana jest optymalna ta-
śma o odpowiedniej struktu-
rze. Napęd zlokalizowany jest 
z przodu transportera, tak aby 
taśma była cały czas napięta 
podczas transportu. Przekład-
nia może być montowana na 
wale lub na łapach.

Transporter 
taśmowy

Transporter taśmowy służy 
do transportu większości mate-
riałów, w tym również do ma-
teriałów sypkich. Taśma może 
opierać się na krążnikach rol-
kowych lub blacie wykonanym 
z blachy. Transporter taśmowy 
może mieć dowolne wymiary, 
zgodnie z życzeniem klien-
ta. Najczęściej stosowanymi 
przez Wood Serwis taśmami 
są taśmy z PVC ze spodem 

Układ vacuum
Układ vacuum to auto-

matyczne, podciśnieniowe 
urządzenie do depaletyzacji 
materiału, np. desek i jest prze-
znaczone do rozładunku palet 
z deskami. Istnieją różne wa-
rianty wykonania. Możliwe 
jest depaletyzowanie całych 
warstw lub pojedynczych de-
sek. Elementem wykonawczym 
mogą być ssawki połączone 
w jeden układ lub maty ssą-
ce. Ruchy robocze mogą być 

realizowane elektrycznie lub 
pneumatycznie. Istnieje moż-
liwość wyposażenia układu 
w zgarniacz przekładek. Przy 
wysokich paletach możliwe 
jest połączenie układu vacuum 
z podnośnikiem nożycowym. 
Układy vacuum mogą również 
służyć do paletyzacji i układa-
nia stosów.

Ciągle o krok  
do przodu

Warto również wspomnieć, 
że Spółka Wood Serwis świad-
czy równolegle w ramach 
warsztatu mechanicznego usłu-
gi w zakresie utrzymania ruchu, 
naprawy i konserwacji maszyn 
oraz urządzeń, a także usługi: 
spawania, toczenia, frezowania, 
ostrzenia i podobne.

Ostatnio park maszynowy 
spółki wzbogacił się o „perełkę” 
na lokalnym rynku w zakresie 
obróbki, a mianowicie nowe 
i jedyne w Wielkopolsce pionowe 
centrum obróbcze DNM 750-L 
II generacji o wymiarach stołu 
roboczego 2160 x 760 mm i ob-
ciążalności 1800 kg. Jest ono już 
dostępne dla klientów Wood 
Serwis w Orzechowie. Obrabiar-
ka DNM 750 L II generacji jest 
dedykowana do szybkiej, wydaj-
nej i precyzyjnej obróbki detali 
z szerokiego zakresu materia-
łów. Dokładność pozycjonowa-
nia maszyny wynosi ±0,005 
mm, a powtarzalność: ±0,002 
mm. Przejazdy w osiach X/Y/Z 
wynoszą odpowiednio: 2160 
mm/762 mm/650 mm.          

  |  Wood Serwis

W transporterze 
 taśmowym istnieje możliwość  

dowolnej konfiguracji transportera  
i doposażenia go w różne akcesoria dodatkowe.

Przykładowa realizacja układów vacuum opartych na matach ssących, przeznaczonych do podnoszenia pojedynczych desek o chropowatej 
strukturze lub palet. Układy wyposażone są w indywidualnie zaprojektowane urządzenia uzupełniające w postaci pił docinających, rolek 
wprowadzających, zgarniaczy przekładek itp.
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Co wyróżnia oferowane przez 
TECH-FA-MILER prasy? Z pew-
nością ich długa żywotność, na 
którą wpływa wysoka jakość 
spawów, trwała powłoka la-
kiernicza i podzespoły renomo-
wanych producentów, a także 
wsparcie techniczne ze strony 
producenta.

Wszystkie prasy wykony-
wane są na indywidualne za-
mówienie według parametrów 
ustalonych z klientem, przez co 
otrzymuje on produkt dokład-
nie skrojony na miarę swoich 
wymagań i specyfiki produkcji. 
Umiejętność sprostania tak 
wysokim wymaganiom firma 
TECH-FA-MILER wypracowywa-
ła przez lata, zdobywając kolejne 
doświadczenia, doskonaląc ma-
szyny, wprowadzając ulepszo-
ne rozwiązania konstrukcyjne 
i nowe typy urządzeń, z dbałością 

Prasy pneumatyczne dla meblarzy  
i producentów stolarki budowlanej

Na targach DREMASILESIA swoje rozwiązania zaprezentuje firma 
TECH-FA-MILER, znany i ceniony w Polsce i za granicą producent 
pras pneumatycznych. Klienci firmy wiedzą jednak doskonale, że 
targowa ekspozycja firmy to punkt wyjścia, bo przedsiębiorstwo 
oferuje możliwość dopasowania każdego z oferowanych produktów 
i jego parametrów dokładnie do indywidualnych potrzeb konkretnego 
inwestora.

o każdy ich szczegół i z wykorzy-
staniem materiałów oraz pneu-
matyki najwyższej jakości.

Wśród najbardziej popular-
nych urządzeń przedsiębiorstwa 
znajdują się prasy trapezowe 
(jednostronne i dwustronne oraz 
z dociskiem bocznym), a także – 
docenianie szczególnie przez 
producentów mebli – ściski sto-
łowe otworowe i prasy do mon-
tażu korpusów meblowych.

Prasa trapezowa 
jednostronna typ PTJ 
i dwustronna PTD

Prasy trapezowe jedno-
stronne i dwustronne to ma-
szyny, które najczęściej trafiają 
do zakładów, w których klei się 
drewno dla stolarki budowla-
nej, a więc: okna, drzwi, bel-
ki, parapety, płyty meblowe, 
stopnie schodowe itp. Długość 

elementów klejonych wynosi 
maksymalnie 8000 mm, szero-
kość załadunku – do 1300 mm, 
a maksymalna grubość klejo-
nych elementów to 10-220 mm. 
Prasy posiadają jedno pole za-
ładowcze (typ PTJ) lub dwa pola 
(typ PTD), które podzielone są 
na sekcje dociskowe i sterowane 
indywidualnie zaworem z dźwi-
gnią ręczną. Każda sekcja doci-
skowa wyposażona jest w imaki 

– dociski wyrównujące klejoną 
płaszczyznę (1 lub 2 sztuki 
docisków na jedną sekcję doci-
skową). Dociski wykonywane są 
w wersji: śrubowej, pneumatycz-
nej lub na mimośrody. Siła do-
cisku głównego regulowana jest 
reduktorem ciśnienia. Prasa po-
siada regulację środka docisku. 
Dodatkowym wyposażeniem 
prasy jest regulacja szerokości 
załadunku co 100 mm.

Prasa trapezowa jednostronna typ PTJ.

Prasa trapezowa 
dwustronna typ PTD.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Prasa trapezowa  
typ PTJDB

Pneumatyczna prasa trape-
zowa PTJDB z dociskiem bocz-
nym to jedno z popularniejszych 
urządzeń w ofercie TECH-FA-
-MILER. Maszyna sprawdza się 
szczególnie w zakładach klejenia 
i montażu drzwi i okien, belek, 
parapetów, stopni schodowych, 
płyt meblowych itp.

Posiada ona jedno lub dwa 
pola załadowcze, które są po-
dzielone na sekcje dociskowe 
sterowane indywidualnie za-
worem z dźwignią ręczną, przy 
czym każda z nich – podobnie 
jak w prasach PTJ i PTD – wypo-
sażona jest w dociski śrubowe/
pneumatyczne wyrównujące 
klejoną płaszczyznę (jeden lub 
dwa dociski na jedną sekcję do-
ciskową). Te modele pras posia-
dają docisk boczny wyposażony 
w siłowniki tłokowe sterowane 
zaworem z dźwignią ręczną, na-
tomiast druga strona prasy wy-
posażona jest w belkę oporową 
przestawną.

Siła docisku głównego regu-
lowana jest reduktorem ciśnie-
nia, a siła docisku siłowników 
tłokowych regulowana jest filtro-
reduktorem powietrza. Prasa po-
siada regulację środka docisku. 
Dodatkowym wyposażeniem 
urządzenia jest regulacja sze-
rokości załadunku co 100 mm. 

Wymiary klejonych elementów 
wynoszą: długość – do 8000 
mm, szerokość – do 1300 mm, 
grubość – 10-220 mm.

Dla producentów 
mebli

Pneumatyczny ścisk sto-
łowy otworowy PSS sprawdzi 
się podczas klejenia i montażu 
szuflad, frontów meblowych, ra-
mek drzwiowych, okien, drzwi, 
łuków oraz elementów ramo-
wo-płycinowych stosowanych 
w stolarstwie meblowym. Pra-
sy posiadają jedno lub dwa 
pola załadowcze, przy czym 
każde z nich może posiadać od 
jednego do czterech stanowisk 
roboczych wyposażonych w si-
łowniki pneumatyczne tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną. Ściski stołowe wyposa-
żone są w dociski wyrównujące 
pneumatyczne (od czoła), imaki 
(dociski wyrównujące śrubowe), 
belki oporowe stałe i przestaw-
ne. Grubość załadunku jest re-
gulowana, użytkownik może też 
ustawiać za pomocą filtroreduk-
tora ciśnienia regulację grubości 
załadunku. Prasy wykonywane 
są na stojaku stałym lub regu-
lowanym do pozycji poziomej. 
Wymiary elementów klejonych 
wynoszą: długość – 3500 mm, 
szerokość – 2800 mm, grubość 
– 120 mm.

R E K L A M A

Prasa trapezowa 
typ PTJDB.

Pneumatyczny ścisk 
stołowy otworowy PSS.

Prasa montażowa 
typ PMKM.

W ofercie TECH-FA-MILER 
znajduje się ponadto prasa 
montażowa typ PMKM, zapro-
jektowana z myślą o klejeniu 
i montażu korpusów meblo-
wych typu: szafki, szafy, kre-
densy, regały, komody, półki itp. 
W zależności od potrzeb klienta 
może mieć ona jedno lub dwa 
pola załadowcze. Urządze-
nie wyposażone jest w jedną/
dwie belki dociskowe, które 
działają w układzie pionowym 

oraz w jedną belkę działającą 
w układzie poziomym, przesta-
wianą bezstopniowo góra-dół 
za pomocą motoreduktora. Każ-
da belka wyposażona jest w si-
łowniki pneumatyczne tłokowe 
sterowane zaworem z dźwignią 
ręczną. Siła docisku głównego 
regulowana jest reduktorem ci-
śnienia, a siłowników tłokowych 
– filtroreduktorem powietrza.  

  | TECH-FA-MILER

tel. +48 608 512 690
tel. +48 602 334 683
fax +48 61 44 22 803

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl

TECH-FA-MILER
Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler

PAPROĆ 43, 64-300 Nowy Tomyśl
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NA TARGI DREMA – HALA 5, STOISKO  44

www.4woodi.pl

M A S Z Y N Y

3 (47) 2018  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 29



Do produkcji 
frontów giętych – 
frezarka Artmaster-
Touring

Frezarka Artmaster-Touring 
do frontów giętych to maszyna 
przeznaczona do wykonywania 
i wykańczania procesu frezo-
wania na płaskich i giętych po-
wierzchniach z drewna, sklejki, 
płyt MDF oraz płyt wiórowych. 
Maszyna skanuje powierzchnię 
frezowanego elementu i wy-
konuje frezowanie po kształcie 
wykonanego skanu. Zastosowa-
nie drewnianego stołu pozwala 
zmniejszyć koszty eksploatacji 

maszyny, a także wpływa na 
obniżenie ceny frezarki. Uszko-
dzoną listwę można wymienić 
lub naprawiać, co gwarantuje 
wygodną, prostą i ekonomiczną 
eksploatację. Mocowanie obra-
bianego przedmiotu odbywa się 
ręcznie lub za pomocą przyssa-
wek próżniowych. Do wrzecion: 
wzdłużnego, poprzecznego i pio-
nowego ruchu zastosowane zo-
stały śruby kulowe oraz łożyska 
liniowe, które zapewniają precy-
zję w pozycjonowaniu.

W maszynach Artmaster 
stosowane są dwa rodzaje na-
pędów. Pierwszym z nich jest 

silnik krokowy, bardzo ekono-
miczny i powszechnie stosowany. 
Drugie rozwiązanie to silnik ser-
wo, w przypadku którego można 
dokładnie kontrolować położenie 
i ruch. Dzięki niemu osiąga się 
wysoką wydajność, prędkość 
i bardziej precyzyjną pracę.

Maksymalne wymiary obra-
bianego przedmiotu w przypadku 
modelu 2112 wynoszą 2000 mm 
długości i 1000 mm szerokości. 
Z kolei model 2515 pozwala na 
obróbkę wymiaru: 2400 × 1400. 
Maksymalna prędkość frezo-
wania po osi X i Y to 6 m/min 
w przypadku napędu krokowego 

oraz 20 m/min przy zastosowa-
niu serwomotoru. Natomiast po 
osi Z jest możliwe w prędkości 4 
m/min. (krokowy) i 6 m/min (ser-
wo). Opcjonalnym wyposażeniem 
maszyny jest pompa próżniowa 
i układ aspiracyjny.

Nakładanie folii PCV 
– prasa MVP 2512

To maszyna, która pozwala 
na bardzo dokładne i wygodne 
nakładanie folii PCV na takich 
elementach, jak: fronty i listwy 
z MDF, drzwi, ościeżnice i inne 
elementy gięte. Dzięki zastoso-
waniu membrany silikonowej przy 

Perfekcyjna obróbka  
dla wymagających

Frezarki do frontów giętych, prasy próżniowo-memebranowe, maszyny do 
nestingu... To zaledwie ułamek urządzeń, jakie znajdziemy w ofercie firmy 
Artvinyl-Pol, która jest dystrybutorem maszyn do obróbki drewna Artel. 
Maszyny, cieszące się dużym uznaniem ze strony klientów, spełnią także 
wymagania większych producentów, którym zagwarantują bardziej wydajną 
oraz efektywną pracę.

Frezarka Artmaster-Touring. Prasa próżniowo-membranowa MVP 2512.
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pomocy prasy można również 
pokrywać fronty gięte, których 
maksymalna wysokość może wy-
nosić 40 cm. Stosowanie mem-
brany umożliwia nakładanie na 
elementy drewniane forniru lub 
okleiny. Prasa może pracować 
w trybie ręcznym oraz automa-
tycznym dzięki wbudowanemu, 
zintegrowanemu sterownikowi 
w formie dotykowego wyświe-
tlacza LCD. Osoba obsługująca 
prasę ma możliwość kontrolowa-
nia temperatury, czasu i ciśnienia. 
Maksymalny wymiar obrabiane-
go półfabrykatu może wynosić 
2600 × 1300 mm.

Maszyna do nestingu 
– Artmaster 3015

W ofercie firmy Artvinyl-Pol 
znajduje się także maszyna do 
nestingu –Artmaster 3015. Ten 
model frezarki CNC zaspokoi 
potrzeby nawet największych 
producentów, ponieważ należy 

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE

www.artvinyl.eu
FOLIE PVC I PET

R E K L A M A

do bardzo wydajnych urządzeń, 
z możliwością automatycznej 
wymiany narzędzi. W skład zesta-
wu wchodzi aż 8 różnych głowic.

Zastosowanie stołu próż-
niowego zapewnia szybki mon-
taż obrabianych elementów za 
pomocą pompy próżniowej, co 
zwiększa wydajność maszyny. 
Możliwe jest wykorzystanie ca-
łej lub części strefy podciśnienia 
(można wykonać 4 i 6 stref próż-
niowych). Powierzchnia robocza 
stołu wynosi 2100 × 3100 mm. 
Zakres prędkości obrotowej 
wrzeciona to 18.000 obr./min. 
Moc frezarki waha się od 4,7 do 
7,5 kW. Całkowita masa maszyny 
Artmaster 3015 wynosi 1615 kg.

Frezarka może dodatkowo 
zostać wyposażona w skaner la-
serowy, skanujący detal położony 
na powierzchni stołu roboczego, 
który może zostać odfrezowany 
zarówno w skali 1:1, jak i edy-
towany. Dzięki zastosowaniu 

serwomotoru zwiększa się wy-
dajność pracy, a program dołą-
czony do maszyny pozwala na 
wykonanie bardziej precyzyjne-
go modelu. Oprogramowanie 
do Artmaster 3015 pozwala na 

importowanie plików DXF. Moż-
liwa jest praca z plikami w for-
macie DXF, PLT, STL, PTC, GBR, 
JPG, GIF, TIF.                               

  |  Artvinyl-Pol

Maszyna do nestingu 
– Artmaster 3015.
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Prasa pneumatyczna 
do klejenia drewna 
na długość typ PDJ

Jest to prasa przeznaczona 
do klejenia na długość odpowied-
nio przygotowanych elementów 
z drewna o różnej długości, z na-
ciętymi na powierzchni czołowej 
mikrowczepami. Urządzenie 
wyposażone jest w jedno pole 
robocze o regulowanej ręcznie 
szerokości oraz długości. Docisk 
główny pola roboczego stanowi 
siłownik przeponowy o kierunku 
działania poziomym, służący do 
prasowania klejonych elementów 
oraz docisk blokujący, to jest si-
łownik przeponowy o kierunku 
działania pionowym, który zabez-
piecza deski przed przesuwaniem 
się wzdłużnym podczas klejenia.

Pole robocze posiada na-
pędzany siłownikiem tłokowym 
mechaniczny docisk wyrównują-
cy płaszczyznę klejonej deski od 
góry, a poszczególne podzespoły 
dociskowe włączane są do pra-
cy w odpowiedniej kolejności za 
pomocą zaworów z dźwigniami 
ręcznymi. Siła docisku siłowni-
ków pneumatycznych regulowa-
na jest bezstopniowo ciśnieniem 
powietrza, co umożliwia reduktor 
z zaworem zwrotnym wraz z blo-
kiem oczyszczania powietrza 
i systemem szybkiego spustu 
powietrza.

Dzięki temu, że pole robo-
cze prasy jest w jednym kierun-
ku przelotowe, można na niej 

Niezawodne prasy do 
klejenia drewna na długość

Ergonomiczna konstrukcja, wysoka jakość wykonania, duża wydajność, 
bezpieczeństwo użytkowania, podzespoły renomowanych producentów oraz 
certyfikowana stal – tak w skrócie można zaprezentować prasy do klejenia drewna, 
które już od ponad 27 lat powstają w firmie Steblo. Z ofertą producenta z Nowego 
Tomyśla będzie można zapoznać się podczas najbliższej edycji targów DREMA.

kleić elementy o długościach 
wielokrotnych oraz swobodnie 
załadowywać pole roboczego 
elementami bez potrzeby przy-
cinania ich pod wymiar.

Do przygotowania elemen-
tów do klejenia służy wygodny, 
drewniany blat roboczy, rozcią-
gający się na całej długości pra-
sy. W przypadku klejenia listwy 
o długości powyżej 3000 mm 
zalecane jest stosowanie roloto-
ku w celu ułożenia na nim listwy 
– doklejki.

Prasa pneumatyczna 
do klejenia drewna 
na długość Typ PDJ-1

Bardziej zaawansowanym 
urządzeniem jest prasa PDJ-1, po-
dobnie jak typ PDJ przeznaczona 
do klejenia na długość odpowied-
nio przygotowanych drewnianych 
elementów o różnej długości, 
z naciętymi na powierzchni czo-
łowej mikrowczepami. Prasa 
posiada jedno pole robocze o re-
gulowanej szerokości od 40 do 
150 mm oraz długości od 300 
do 3000 mm, z automatycznym 
cyklem sklejania i wypychania de-
sek z pola roboczego.

Wyposażenie pola robocze-
go obejmuje prowadnice ułożenia 
desek z listwą blokującą i wypy-
chającą siłownikami tłokowymi, 
docisk główny, który stanowi 
siłownik przeponowy o kierunku 
działania poziomym, służący do 
prasowania klejonych elementów 

wzdłuż oraz docisk blokujący, 
czyli siłownik przeponowy o kie-
runku działania pionowym, który 
blokuje ostatni ułożony element 
(nie musi być on przycinany na 
odpowiednią długość) i zabez-
piecza przed przesunięciem 
wzdłużnym podczas sklejania. 
W standardowym wyposażeniu 
pola roboczego znajduje się też 
docisk wyrównujący płaszczyznę 
klejonych elementów od góry, na-
pędzany siłownikiem tłokowym, 
główny blok przygotowania po-
wietrza do regulacji wielkości 
ciśnienia siłowników tłokowych 
i przeponowych z zaworem bez-
pieczeństwa oraz dwa mikrore-
duktory do dodatkowej regulacji 
ciśnienia w siłownikach spycha-
jących tłokowych i w siłowniku 
przeponowym prasującym.

Ślizg boczny ułatwia opusz-
czenie sklejonych desek, automa-
tycznie wypychanych na półkę 

spadową, a do wsuwania desek 
w pole robocze prasy służy stół 
podawczy. Pulpit sterujący pola 
roboczego jest wyposażony 
w dwa zawory: z dźwignią i z 
przyciskiem.

Nowością jest zastosowa-
nie w maszynie podzespołów 
ułatwiających sklejanie i wyj-
mowanie sklejonej deski, są to 
m.in.: blokada boczna oraz docisk 
boczny, który dopycha ułożone 
elementy do blokady bocznej, co 
powoduje odpowiednie ułożenie 
desek w prowadnicach, a na-
stępnie wypycha sklejoną deskę 
z pola roboczego. Poszczególne 
podzespoły dociskowe włączają 
są do pracy w odpowiedniej kolej-
ności automatycznie, za pomocą 
przycisku i dźwigni zaworu z pul-
pitu sterowania prasą.

Zaletą prasy jest przelotowe 
w jednym kierunku pole robocze, 
dlatego też zamontowanie w tym 

Prasa PDJ-1.
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R E K L A M A

S E R D E C Z N I E 
ZAPRASZAMY 

PAWILON 5
STOISKO 11

elementów stolarki otworowej 
i budowlanej, ram okiennych, 
drzwi, deski podłogowej, belek, 
krawędziaków, prostokątnych 
elementów galanterii drzewnej, 
ramek, ram kształtu aproksymo-
wanego łuku, ram o nietypowych 
kształtach.

Konstrukcja prasy wykonana 
jest z odpowiednio zespawanych 
kształtowników hutniczych, blach 
i prętów ciągnionych.

Klejenie odbywa się pod naci-
skiem docisków pneumatycznych 
od góry i posuwu stołu. Siła doci-
sku siłowników pneumatycznych 
regulowana jest bezstopniowo 

ciśnieniem powietrza – oddziel-
nie dla siłownika przeponowego 
(mikroreduktor) i docisków gór-
nych (reduktor). Siłowniki ste-
rowane są zaworami ręcznymi 
z dźwignią.

Prasa ustawiona jest na 
czterech kołach. Jej powierzch-
nię zabezpieczono antykorozyj-
nie szarym lakierem, a niektóre 
elementy ocynkowano. Wszyst-
kie zespoły maszyny zostały tak 
usytuowane, aby ich montaż, 
przezbrojenie lub naprawy były 
łatwe i nieskomplikowane.   

  |  Steblo

Prasa do łączenia wzdłużnego pod dowolnym katem.

Prasa PDJ-2 bez rolotoka.

PRASA PNEUMATYCZNA DO KLEJENIA  
DREWNA NA DŁUGOŚĆ TYP PDJ
Ilość pól roboczych 1

Długość klejenia 3000 mm

Szerokość klejenia 40-150 mm

Grubość klejenia 15-40 mm

PRASA PNEUMATYCZNA DO KLEJENIA  
DREWNA NA DŁUGOŚĆ TYP PDJ-1
Pola robocze 1 

Długość klejenia – robocza 3000 mm

Szerokość klejenia 40-150 mm

Grubość klejenia 15-40 mm

Siłowniki tłokowe 6

Siłowniki przeponowe 2

Listwa blokująca 1

Listwa wypychająca 1

Stojak zbierający 1

PRASA PNEUMATYCZNA DO KLEJENIA 
DREWNA NA DŁUGOŚĆ TYP PDJ-2
Pola robocze 1

Długość klejenia – robocza 3000 mm

Szerokość klejenia 40-150 mm

Grubość klejenia 20-40 mm

Siłowniki tłokowe 7

Siłowniki przeponowe 2

Listwa blokująca 1

Listwa wypychająca 1

Stojak zbierający 1

PRASA PNEUMATYCZNA DO KLEJENIA  
DREWNA NA DŁUGOŚĆ POD KĄTEM TYP PD
Ilość docisków 2

Skok siłownika dociskowego maks. 20 mm

Skok stołu roboczego maks. 40 mm

Wysokość pakietu klejonego maks. 130 mm

Długość/szerokość prasy 1100/500 mm

Maks. ciśnienie 0,5 MPa

miejscu rolotoku umożliwia kle-
jenie elementów o długościach 
wielokrotnych (L = 3000, 6000 
mm), ponieważ ostatni element 
deski od strony przelotowej po-
siada nienaruszony podczas kle-
jenia mikrowczep. W żadnej fazie 
klejenia z rolotokiem czy bez nie 
trzeba przycinać na odpowiednią 
długość elementów klejonych.

Prasa pneumatyczna 
do klejenia drewna 
na długość typ PDJ-2

Prasa posiada jedno pole 
robocze o regulowanej samo-
czynnie szerokości. Po ułożeniu 
elementów na polu roboczym 
operator włącza zawór i urucha-
mia cały proces dociskający. Do-
ciski pneumatyczne uruchamiają 

się w odpowiedniej kolejności, 
a po ściśnięciu operator wyłącza 
zawór. Dociski wracają na wyj-
ściowe pozycje w odpowiedniej 
kolejności, a siłowniki tłokowe 
automatycznie wypychają skle-
joną listwę z pola roboczego na 
stojak zbierający.

Prasa pneumatyczna 
do klejenia drewna 
na długość pod 
kątem typ PD

Prasa przeznaczona jest do 
klejenia na długość na wprost lub 
pod dowolnym kątem drewnia-
nych elementów z naciętymi na 
powierzchni czołowej mikrow-
czepami. Posiada ona jedno pole 
robocze służące do klejenia ele-
mentów drewnianych, najczęściej 
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Rozdrabniacze nie 
tylko dla zakładów 
stolarskich

W ofercie firmy ZM „PRECY-
ZJA” znajdują się rozdrabniacze 
dwuwałowe serii RF-137 oraz 
serii RF-195, a także jednowa-
łowe serii RJ-205. Służą one do 
rozdrabniania drewna (odpadów 
drewnianych, palet), tworzyw 
sztucznych (folii, opakowań plasti-
kowych), tektury, papieru i podob-
nych materiałów. Rozdrabniacze 
są szczególnie polecane dla za-
kładów stolarskich, zakładów 
przetwórstwa i recyklingu two-
rzyw sztucznych, ale również dla 
innych branż, gdzie występuje 
konieczność rozdrabniania.

Wybrane modele 
rozdrabniaczy wraz 
z cenami

Model RF-137/260 – roz-
drabniacz shredder dwuwałowy, 
wyposażony w silnik 3 lub 4 kW, 
skrzynkę sterowniczą oraz sito 
dostosowane do wymaganej 
frakcji rozdrobnienia (13.600 
zł netto, 16.728 zł brutto 

Maszyny rozdrabniające  
do odpadów drewna, tworzyw sztucznych 
i rębaki do gałęzi polskiej produkcji

Zagospodarowywanie zrębków i odpadów z obróbki drewna świetnie wpisuje 
się w trend do poszukiwania ekologicznych źródeł ciepła, tym bardziej, że sporo 
można zaoszczędzić, bo oferta rynkowa w zakresie przystosowanych do opalania 
zrębkami urządzeń grzewczych jest dziś bardzo szeroka. Liderem wśród lokalnych 
producentów różnego rodzaju maszyn rozdrabniających jest Zakład Mechaniczny 
„PRECYZJA”. Duża gama produkowanych przez firmę modeli rozdrabniaczy 
i rębaków umożliwia dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klienta. 
Wieloletnie doświadczenie w produkcji sprawia, że urządzenia wykonywane są 
solidnie i profesjonalnie, dzięki czemu producent zapewnia serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz świadczy usługi remontowe maszyn rozdrabniających.

w przypadku silnika 3 kW). Słu-
ży do rozdrabniania drobnych 
opakowań tekturowych, plasti-
kowych, papieru, drobnych kości, 
pieczywa itp. Urządzenie posia-
da skrzynkę sterowniczą reali-
zującą program pracy maszyny. 
Wymiary wsypu oraz średnice 
otworów w sicie mogą być do-
stosowane do potrzeb klienta.

Model RF-195/400 – roz-
drabniacz shredder dwuwałowy, 
wyposażony w silnik o mocy: 5,5 
kW (25.000 zł netto, 30.750 zł 
brutto); 7,5 kW (28.000 zł net-
to, 34.440 zł brutto): 2 x 5,5 
kW (30.000 zł netto, 36.900 zł 
brutto); 2 x 7,5 kW (34.000 zł 

netto, 41.820 zł brutto). Każdy 
z tych modeli wyposażony jest 
w skrzynkę sterowniczą oraz sito 
dostosowane do wymaganej 
frakcji rozdrobnienia i służy do 
rozdrabniania drewna (odpadów 
drewnianych), folii, opakowań 
plastikowych, tektury, papieru 
i podobnych materiałów.

Model RJ-205/600/18,5 
– rozdrabniacz posiada 8-kra-
wędziowe noże tnące wykonane 
z hartowanej stali narzędziowej 
(podczas rozdrabniania pracuje 
1 krawędź). Urządzenie wypo-
sażone jest w skrzynkę sterow-
niczą realizującą cały program 
pracy maszyny, której cena 
wynosi 45.000 zł netto (55.350 
zł brutto). Rozdrabniacz wyko-
nywany jest również w wersji 
z silnikiem o mocy 30 kW (RJ-
205/600/30 kW), jak również 
w wersji z silnikiem o mocy 
37 kW (RJ- 250/800/37 kW). 
Opcjonalnie rozdrabniacz może 
mieć zamontowany ślimakowy 
wyrzutnik zrębków. W celu po-
prawy parametrów użytkowych 
rozdrabniacza RJ-205/600/18,5 
na Politechnice Krakowskiej zo-
stały przeprowadzone badania 
funkcjonowania układu tnącego. 
W ich wyniku zaproponowano 
korekty konstrukcyjne, które 
są wprowadzone w kolejnych 
egzemplarzach maszyny. Efek-
tem badań jest też wprowadze-
nie modułu komunikacji w sieci 

www.wydawnictwofaktor.pl

M A S Z Y N Y

MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM  |  3 (47) 201834



Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o. z siedzibą w Czchowie istnieje od 1988 roku i powstał w oparciu o rodzinne, wieloletnie tradycje 
rzemieślnicze sięgające lat 50. 

Obecnie firma jest wiodącym w regionie producentem różnego rodzaju maszyn rozdrabniających, projektuje i wykonuje urządzenia nietypowe, 
zgodnie z zamówieniami klientów, a także części do nich. Świadczy też usługi regeneracji maszyn. Przedsiębiorstwo produkuje rozdrabniacze 
shreddery, rębaki do gałęzi różnej wielkości napędzane traktorami, silnikami elektrycznymi i spalinowymi. W ofercie produkcyjnej znajdują się 
ponadto wciągarki budowlane, przekładnie ślimakowe i zębate, napędy ręczne do miodarek oraz usługi kooperacyjne. 

Firma specjalizuje się również w wykonywaniu wyrobów metalowych, gdzie występuje obróbka skrawaniem metali: toczenie, frezowanie, 
szlifowanie, cięcie plazmą, wykonywanie konstrukcji spawanych i malowanie. Wysoką jakość oferowanych wyrobów zapewnia nie tylko świetnie 
wyposażony park maszynowy, obejmujący urządzenia sterowane numerycznie, ale także wysoko kwalifikowana załoga. Zakład kooperuje 
z innymi firmami, zwiększając przez to swoje możliwości produkcyjne i technologiczne. Korzystając ze środków UE, ZM PRECYZJA powiększa 
i unowocześnia park maszynowy oraz zwiększa powierzchnię produkcyjną. Stopniowo wprowadzane są nowe i trudniejsze technologicznie 
wyroby, które sprzedawane są nie tylko na terytorium Polski, ale również w Niemczech, Austrii, Czechach, Szwajcarii i innych krajach.

GSM, który umożliwia zdalne 
zadawanie i odczytywanie pa-
rametrów pracy rozdrabniacza. 
Komunikacja jest realizowana 
za pomocą wiadomości teksto-
wych SMS.

Rębaki – dla zakła-
dów stolarskich, 
zarządów dróg, 
zakładów utrzyma-
nia zieleni, rolników 
i działkowców

Oferowane przez ZM „PRE-
CYZJA” wydajne i bezpieczne 
w obsłudze rębaki w zależności 
od typu rozdrabniają gałęzie 
o grubości od 5 do 150 mm przy 
drewnie miękkim. Rębaki typu 
RD umożliwiają cięcie drewna 
i gałęzi na odcinki długości oko-
ło 70-80 mm (przy dwóch no-
żach tnących), 35-40 mm (przy 
czterech nożach) i 15-20 mm 
(przy sześciu nożach – model 

RD-105). Pocięte kawałki drew-
na są wsypywane na przyczepę 
lub pryzmę. Rębaki mocuje się 
na traktorze i są one napędzane 
z wałka napędowego traktora. 
Rębaki mogą być również na-
pędzane silnikami elektryczny-
mi lub spalinowymi. Popularny 
rębak do gałęzi RD-104 z kie-
runkiem wyrzutu zrębków usta-
wianym w zakresie 360 stopni 
wokół osi pionowej dedykowa-
ny jest dla sadowników, admi-
nistratorów dróg, jak również 
dla użytkowników, którzy chcą, 
aby zrębki były wsypywane na 
przyczepę przypiętą do rębaka 
umocowanego na traktorze. 
Takie rozwiązanie umożliwia 
ciągłe przemieszczanie się rę-
baka wraz z traktorem i przy-
czepą wzdłuż rzędów w sadzie, 
dróg czy rowów, gdzie gałęzie 
są ścinane i równocześnie roz-
drabniane. Możliwość jednocze-
snego przemieszczania rębaka, 
traktora i przyczepy ma rów-
nież bardzo tani rębak RD-107. 
Z kolei modelem najbardziej 
polecanym dla działkowców jest 
rębak RD-108, który rozdrabnia 
gałęzie o maksymalnej grubości 
5-6 cm.

Przykładowe 
wyposażenie 
wybranych modeli 
rębaków z dwoma 
nożami

Model RD-104 – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 2 walce 
ciągnące + koło zamachowe 
+ wyłącznik bezpieczeństwa 
(8850 zł netto, 10.885,50 zł 
brutto).

Rębak RD-104 może być 
wyposażony w silnik spalino-
wy wysokoprężny Lombardini 
o mocy 42 KM, przeznaczony 
do cięcia gałęzi o grubości do 
około 9 cm i kosztuje 36.450 zł 
netto, 44.833,50 zł brutto.

Model RD-105 – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 2 walce 
ciągnące + koło zamachowe 
+ wyłącznik bezpieczeństwa, 
sześcionożowy wał tnący, me-
chanizm rozdrabniający zrębki 
(11.200 zł netto, 13.776 zł brutto).

Model RD-107 – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 1 walec 
ciągnący, bez sprzęgła wyłącza-
jącego napęd wałka ciągnącego 
gałęzie (3950 zł netto, 4858,50 
zł brutto). Maszyna ta może 
być ponadto napędzana silni-
kiem elektrycznym o różnych 
mocach oraz silnikiem spali-
nowym. W przypadku wyposa-
żenia w silnik 7,5 kW do cięcia 
gałęzi o grubości do około 6-7 
cm rębak kosztuje 8700 zł net-
to, 10.701 zł brutto. Maszyna 
z nieco większym silnikiem – 11 
kW (cena urządzenia: 9500 zł 
netto 11.685 zł brutto) lub silni-
kiem 15 kW z czterema nożami 
(cena: 11.600 zł netto, 14.268 zł 
brutto) pozwala na cięcie gałęzi 
o grubości do około 8 cm.

Model RD-107S – wersja 
z wyrzutnikiem 360°, 1 walec 
ciągnący + sprzęgło wyłącza-
jące napęd wałka ciągnącego 
gałęzie (4600 zł netto, 5658 zł 
brutto).

www.4woodi.pl
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www.zmprecyzja.pl
www.rębaki.com.pl

Z AKŁ AD MECHANICZNY 

„PRECYZJA” Sp. z o.o.

32-860 Czchów
ul. Dworska 71
tel./fax 14 68 43 444
tel. 603 680 035
tel. 607 755 065 
biuro@zmprecyzja.pl

Model RD-107SP – silnik 
spalinowy, benzynowy, 24 KM, 
wersja z wyrzutnikiem 360°, 1 
walec ciągnący + sprzęgło wy-
łączające napęd wałka ciągną-
cego gałęzie (19.800 zł netto, 
24.354 zł brutto).

Model RD-108 – wersja 
z wyrzutnikiem, 1 walec ciągnący, 
napędzany silnikiem elektrycz-
nym 4 kW wraz z instalacją (3800 
zł netto, 4674 zł brutto). Rębak 
ten wykonywany jest również 
w wersji z silnikiem spalinowym 
6,5 KM w cenie 3900 zł netto, 
4797 zł brutto.

Model RT-150 – rębak 
tarczowy, wersja z wyrzutnikiem 
360°, 2 walce ciągnące hydrau-
liczne (11.500 zł netto, 14.145 zł 
brutto).

Do rębaków typu: RD-104, 
RD-105, RD-107, RD-107S, RD-
-107SP za dodatkową opłatą 
można zamontować przystawki 
do workowania na dwa worki.          

  |  ZM PRECYZJA
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Wieloletnie doświadczenie fir-
my TEKNAMOTOR w projek-
towaniu maszyn dla sektora 
drzewnego przekłada się na 
umiejętność realizacji projek-
tów dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb klientów, 
a zarazem takich, które po-
zwolą na zachowanie najwyż-
szego bezpieczeństwa podczas 
pracy. W tę filozofię firmy 
świetnie wpisuje się rębak bęb-
nowy Skorpion 350 EBG, który 
w standardzie posiada płynną 
regulację prędkości podawania 
drewna do rozdrabniania w za-
kresie cięcia od 5 do 28 mm. 
Dzięki temu rozwiązaniu moż-
na produkować drobny zrębek, 

Rębak dopracowany  
w każdym calu

Podczas poznańskiej DREMY odwiedzający targi będą mieli okazję, aby zapoznać 
się z produktami firmy TEKNAMOTOR. W ofercie producenta pojawiła się 
w ostatnim czasie nowość – stacjonarny rębak Skorpion 350 EBG, który powstał 
na bazie sprawdzonej i cenionej przez wielu klientów konstrukcji rębaków 
Skorpion 350. Ze względu na duże możliwości przerobowe maszyna znakomicie 
sprawdza się przy rozdrabnianiu odpadów krótkich (np. z produkcji drewna 
kominkowego). Uzyskany zrębek może zostać wykorzystany w wielu celach, 
zarówno energetycznych, przemysłowych, jak i dekoracyjnych.

który poddany dalszemu prze-
robowi na młynach młotko-
wych można wykorzystywać 
do produkcji brykietu lub pel-
letu, zaś gruby wykorzystać do 
celów opałowych lub sprzeda-
wać na cele przemysłowe.

Maszynę zaprojektowano 
też bez kompromisów na rzecz 
bezpieczeństwa operatora, nad 
którym czuwa linkowy wyłącznik 
bezpieczeństwa. Poprzez pocią-
gnięcie linki w dowolną stronę 
powoduje on zatrzymanie hy-
draulicznego układu podawczego, 
a jego odblokowanie następuje 
przez wciśnięcie przycisku „Re-
set”. Następnie, aby powrócić do 
cyklu pracy rębaka (wciągania 

materiału), należy wcisnąć przy-
cisk „Do przodu”. Zatrzymanie 
układu podawczego następuje 
również poprzez wciśniecie przy-
cisku „STOP AWARYJNY”.

Standardowe wyposażenie 
stanowi elektroniczny system 
kontroli pracy, który automa-
tycznie zapobiega przeciążeniu 
układu napędowego poprzez 
czasowe zatrzymanie układu 
podającego.

Skuteczny i prosty 
załadunek drewna

Gardziel rębaka Skor-
pion 350 EBG ma wymiar 
375 mm szerokości i 340 mm 
wysokości. Zamocowany na 

stole załadowczym kosz za-
sypowy o pojemności 1 m³ 
przeznaczony jest do mecha-
nicznego załadunku odpadów. W 
maszynie zastosowano system 
wciągania drewna. Składa się 
on z zabudowanej w wahaczu 
zębatej rolki wciągającej i doci-
skającej drewno o średnicy 380 
mm oraz ze stołu załadowcze-
go z systemem dwóch zębatych 
gąsienic długości 750 i 630 mm. 
Długa i szeroka powierzchnia 
transporterów gąsienicowych 
zapewnia łatwość, skuteczność 
i wydajność załadunku drewna. 
Wolna przestrzeń między trans-
porterami gąsienicowymi służy 
separacji zanieczyszczeń takich, 
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jak: drobne kamyki, ziemia, piach 
itp., co pozwala również na wy-
dłużenie okresu eksploatacji 
noży. Rolkę i gąsienicę napędza 
układ silników hydraulicznych 
z pompy hydraulicznej zamon-
towanej na rębaku.

Ekonomiczna eksplo-
atacja w pakiecie od 
producenta

Rębak Skorpion 350 EBG 
wyposażony jest w sektorowy 
układ dwóch noży tnących na 
bębnie (jedno cięcie na jeden 
pełny obrót), co gwarantuje 
duże możliwości rębaka w sto-
sunku do obciążenia układu na-
pędowego. Noże wykonane są 
ze stali narzędziowej odpornej 
na tępienie, co przekłada się na 
długi czas eksploatacji. Ich ży-
wotność zwiększa się ponadto 
dzięki możliwości zaostrzenia 
w okresie użytkowania z długo-
ści nominalnej nawet o 20 mm.

W rębaku zastosowano 
sito o otworach 50 × 50 mm, 
które zapewnia osiągnięcie re-
gularnego zrębka. Zrębek wy-
bierany jest spod sita dwoma 
przenośnikami ślimakowymi do 
wentylatora wyrzutowego i za 
jego pomocą jest wyrzucany 
rurą wyrzutową. Jest ona osa-
dzona na obrotnicy ślimakowej, 
za pomocą której w łatwy spo-
sób można kierować wyrzutem 
zrębka o kąt 360°.

Sercem maszyny jest wol-
noobrotowy silnik elektryczny 
o mocy 55 kW, który w odróż-
nieniu od silników wysokoobro-
towych pracuje stabilniej i ma 
większy moment obrotowy. 
Przy tej samej mocy osiąga on 
większe przeniesienie energii, 
poprzez powiększenie średnicy 
koła pasowego na silniku głów-
nym wydłuża się żywotność 
pasków klinowych.           

  |  Teknamotor

DANE TECHNICZNE RĘBAKA 
SORPION 350 EBG

Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 4255 × 1820 × 3265

Waga [kg] 3200

Średnica materiału [mm] 250

Ilość noży [szt.] 2 tnące + 1 podporowy

Szybkość podawania [mb/min] do 21

Wydajność zrębkowania [m³/h] do 16

Szerokość zrębka [mm] do 28 mm w zależności  
od materiału

Sposób podawania rolka i podajnik gąsienicowy 
o napędzie hydraulicznym

Średnica bębna [mm] 520

Wymiary gardzieli (szer. x wys.) [mm] 375 × 340

Długość gąsienicy [mm] 750 + 630

Sito – oczko [mm] 50 × 50

Rodzaj napędu silnik elektryczny

Moc silnika [kW] 55

R E K L A M A

Wyposażenie standardowe:
 • szafa sterownicza;
 • rura wyrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360°, deflektor;
 • elektroniczny system antyprzeciążeniowy No-stress.
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Łuparka pozioma 
SplitMaster 30 t

Nowa łuparka pozioma 
SplitMaster 30T to model kie-
rowany do przedsiębiorstw 
przetwarzających duże ilości 
drewna, które w związku z tym 
poszukują rozwiązań o wysokiej 
wydajności, w tym wypadu wy-
noszącej aż 8 polan na cykl ro-
boczy. Z 30-tonową siłą łupania 

Potnij, rozłup, zapakuj – kompleksowa 
oferta w jednym miejscu

Na targach DREMA jak co roku swoją ofertę zaprezentuje firma Maszyny 
Leśne Jan Kłoda. Na ekspozycji odwiedzający poznańską wystawę goście będą 
mogli zapoznać się z szeroką gamą piło-łuparek i pilarek oraz różnego rodzaju 
przenośników, systemów transportujących i pakujących marki Posch.

SplitMaster da radę praktycznie 
każdej kłodzie. Nastawny skok 
łupania w maszynie wynosi 
130-60 cm. Podnośnik kłód 
i optymalna wysokość podno-
szenia umożliwia ergonomiczny 
sposób pracy, a możliwość wy-
cofywania polana po procesie 
łupania powoduje, że cała pra-
ca odbywa się bardzo wydaj-
nie i efektywnie. Dla klientów, 

którzy poszukują rozwiązania 
o jeszcze większej wydajności, 
które zagwarantuje równocze-
śnie dużą wygodę, opcjonalnie 
dostępny jest nóż do łupania 
Easy (w wyposażeniu seryjnym 
znajduje się 4-krotny nóż łupią-
cy). Wciągarka linowa maszyny 
jest aktywowana ręcznie lub – 
opcjonalnie – zdalnie.

Łuparka  
SplitMaster 9 t

Inną maszyną z tego same-
go typoszeregu urządzeń jest 
SplitMaster 9 t – wytrzymała 
łuparka do krótkiego drewna (o 
długości do 50 cm i średnicy do 
50 cm) z siłą łupania wynoszącą 
9 t. Nóż łuparki z regulacją wy-
sokości pozwala uzyskać nawet 
6 polan na cykl roboczy, łupiąc 
centralnie również w przypad-
ku różnych średnic drewna, do 
których może być dopasowany 
bez użycia dodatkowych narzę-
dzi. Wysokość klina jest prosto 
regulowana dźwignią w zależ-
ności od średnicy drewna. Ma-
szyna ma dwie prędkości pracy 
i dwie różne siły nacisku.

SplitMaster 9 to idealne 
urządzenie dla zakładów, któ-
re przetwarzają średnie ilo-
ści drewna. Dzięki szerokiej, 
mosiężnej prowadnicy płyty 
dociskowej i trwałej budowie 
SplitMaster cechuje się dłu-
gą żywotnością i przez wiele 
lat utrzymuje wysoką wartość 
rynkową. Maszyna wyposażo-
na jest w urządzenie Autospe-
ed, regulujące automatycznie 

siłę nacisku i prędkość pracy 
w zależności od oporu stawia-
nego przez drewno, co zapewnia 
zwiększenie wydajności pracy 
nawet o 30%.

Transport łuparki ułatwiają 
dwa ogumione koła o średnicy 
250 mm. Elastyczność zastoso-
wań maszyny zwiększa ponad-
to szeroki pakiet wyposażenia 
dodatkowego, m.in. klin 3-czę-
ściowy, klin 6-częściowy, trój-
punktowy układ zawieszenia na 
ciągniku rolniczym, stół na roz-
łupane drewno czy podwozie do 
ciągnięcia za samochodem.

Łuparka 
HydroCombi 20 t

HydroCombi 20 t to pro-
fesjonalna łuparka do drewna 
o długości łupania 1,3 m. Za po-
mocą ostrza podtrzymującego 
można przed łupaniem zamo-
cować drewno bez konieczności 
jego uciążliwego przytrzymywa-
nia. Dostępny w wyposażeniu 
seryjnym podnośnik umieszcza 

SplitMaster 30 t.

Łuparka SplitMaster 9 t. Hydro Combi 20 t.
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ciężkie kłody we właściwej 
pozycji i zapewnia najwyższy 
komfort pracy bez obciążania 
pleców operatora maszyny.

Łuparka jest wyposażona 
w dwie dźwignie uruchamia-
jące maszynę ze względu na 
bezpieczeństwo pracy. Wydaj-
ność pracy podnosi urządzenie 
Autospeed, które reguluje auto-
matycznie siłę nacisku i pręd-
kość łupania w zależności od 
oporu stawianego przez drew-
no. Maksymalna długość polan 
w tej maszynie wynosi 130 cm, 
a średnica łupanego drewna do 
1 m. Siłownik do pozycji trans-
portowej przestawia się w dół, 
co ma duże znaczenie podczas 
jazdy po lesie. Odpowiednio 
dobrana hydraulika (zbiornik, 
przewody, rozdzielacz i żeliwna 
pompa) gwarantują cichą i bar-
dzo długą, ciągłą pracę.

Piła tarczowa  
TWE 700

Profesjonalne piły tarczowe 
stołowo-kołyskowe Posch to 
maszyny, za pomocą których 
można ciąć drewno opałowe 
(na podajniku kołyskowym) oraz 
drewno budowlane (na stałym 
stole), przy czym zmiany funkcji 
pracy dokonuje się bez narzędzi. 
Minimalna średnica drewna wy-
nosi 2 cm, a maksymalna to 21,5 
cm (dla funkcji stołu) i 24 cm (dla 
funkcji kołyski). Minimalna dłu-
gość cięcia to 10 cm przy mak-
symalnej długości drewna 2 m.

W standardowym wypo-
sażeniu maszyny znajduje się 
klin rozdzielający z uchwytem, 
osłona tarczy tnącej, ogranicz-
nik wzdłużny, chromowa tarcza 

tnąca o średnicy 70 cm. Wymiary 
stołu wynoszą1250 x 850.

Pilarka SmartCut
Popularnym urządzeniem 

z oferty Posch jest całkowi-
cie automatyczna pilarka do 
drewna opałowego SmartCut, 
która przerabia 4-8 metrów 
przestrzennych na godzinę i na-
wet 500 metrów przestrzennych 
na rok. Z inteligentną koncepcją 
cięcia SmartCut jednoosobowa 
obsługa maszyny jest szcze-
gólnie wydajna, komfortowa 
i bezpieczna. Jest to możliwe 
dzięki oszczędzającemu siły 
podawaniu drewna, które od-
bywa się na komfortowej dla 
operatora wysokości roboczej, 
przez co wyeliminowana jest ko-
nieczność schylania się. Pilarka 
przyjmuje polana na wysokości 
100 cm, a następnie przerabia 
je całkowicie automatycznie 
na polana o wybranej długości. 
Dla komfortowego ładowania 
całkowicie automatyczny po-
jemnik na drewno można łatwo 
przytrzymać za pomocą pałąka 
EasyStop. Kiedy pałąk zostanie 
ponownie puszczony, SmartCut 
wznawia całkowicie automatycz-
ną procedurę cięcia. Zintegrowa-
ny, seryjny docisk wzdłużny piły 
do drewna opałowego pozwala 
na ustawianie na wybraną dłu-
gość polan bez użycia narzę-
dzi, dostarczając w ten sposób 
cięcie po cięciu polana o do-
kładnie odmierzonej długości. 
Z opcjonalnym ogranicznikiem 
gwarantującym komfort można 
ustawiać ze skokiem żądaną dłu-
gość drewna co 1 cm. Najwyż-
szy komfort załadunku możliwy 

jest z kolei dzięki opcjonalnie 
dostępnemu, nowemu syste-
mowi SmartCut z czujnikami ul-
tradźwiękowymi. Proces cięcia 
w maszynie uruchamia się do-
piero wtedy, gdy polano jest na 
stanowisku i przylega do ogra-
nicznika. Jednocześnie następuje 
podwyższenie dokładności cięcia 
na długość.

SmartCut z zintegrowa-
nym teleskopowym przenośni-
kiem taśmowym to urządzenie 
oszczędne nie tylko podczas 
cięcia. Pilarka automatycznie 
przeładowuje też gotowe pola-
na. Dzięki regulowanemu pochy-
leniu teleskopowego przenośnika 
taśmowego o szerokości 41 cm 
rozładunek staje się jeszcze ła-
twiejszy. Za pomocą lekko pra-
cującej korby można wygodnie 
ustawiać nachylenie w zakresie 
od 25° do 35°. Za sprawą in-
nowacyjnej konstrukcji pilarka 
jest błyskawicznie gotowa do 
pracy w dowolnym miejscu, a jej 
bezproblemowy transport jest 

możliwy dzięki trzypunktowemu 
układowi zawieszenia, który po-
zwala na przewiezienie złożone-
go SmartCut w dowolne miejsce.

Pilarko-łuparka 
SpaltFix S-375

Inną maszyną przeznaczo-
ną do drewna opałowego jest 
też niezwykle wydajna pilarko-
-łuparka SpaltFix S-375, w której 
cięcie, łupanie i przeładowanie 
wykonywane jest w jednym cyklu 
roboczym. W ten sposób na cykl 
łupania można otrzymać mak-
symalnie 8 polan. Długość cię-
cia w maszynie jest regulowana 
i wynosi od 20 do 50 cm. Produ-
cent wyposażył maszynę w sze-
reg rozwiązań, które usprawniają 
pracę, jak np. obsługa za pomocą 
joysticka czy seryjne wyposaże-
nie AutoSpeed, które dobiera za-
wsze optymalną prędkość pracy 
zależnie od procesu łupania i od-
znacza się szczególnie szybkim 
ruchem w przód i tył. Hydrau-
liczny dociskacz i automatycznie 

SchälProfi 500 z napędem z wału ciągnika. Piła tarczowa TWE 700. SmartCut.

R E K L A M A

www.4woodi.pl
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otwierany docisk drewna unie-
możliwiają zakleszczanie. Za 
pomocą opcjonalnie dostępne-
go pakietu TURBO można osią-
gnąć wydajność przetwarzania 
do 25 nasypowych metrów sze-
ściennych polan drzewnych na 
godzinę. W maszynie zamonto-
wana jest tarcza piły z węglikami 
spiekanymi o średnicy do 90 cm, 
która zapewnia wyższą wydaj-
ność cięcia i dłuższą żywotność, 
a także cichą pracę.

Ukłonem w stronę opera-
torów jest też trzypunktowe 
zawieszenie SpaltFix, dzięki 
czemu maszyna jest doskonale 
przygotowana do trudnych za-
dań w terenie. W krótkim cza-
sie przyczepa przestawia się 
z ustawienia transportowego na 
ustawienie robocze i tym samym 
pilarko-łuparka jest natychmiast 
gotowa do pracy. Maszyna może 
być również wykorzystywana 
jako wysokowydajna piła bez 
noża łupiącego. Nóż łupiący 
można zdemontować kilkoma ru-
chami ręki i urządzenie w krótkim 
czasie może produkować wybra-
ne cięte drewno. Krótkie odcinki 
można na przykład przerobić za 
pomocą AutoSplit na podpałkę.

Kombajn do 
produkcji rozpałki 
AutoSplit 250

Maszyna przeznaczona 
jest do produkcji w sekundo-
wym takcie rozpałki z krótkich 
okrąglaków i kantówek, po-
zwalając w sposób efektyw-
ny zagospodarować resztki 

drewna. Automat obrabia drew-
no o długości od 12 do 20 cm 
oraz opcjonalnie również okorki 
lub deski z tartaku. Dzięki bez-
stopniowemu suwowi od 0 do 
18 cm łatwo i szybko można 
zdecydować o wyborze grubo-
ści drewna. To klient decyduje 
również o sposobie pakowania, 
które może odbywać się luzem 
lub warstwami.

Dzięki sterowanemu hy-
draulicznie suwowi podwyż-
szone zostaje bezpieczeństwo 
pracy, a sprężynowana taśma 
podawcza utrzymuje niskie 
zużycie narzędzi i nakład siły. 
Z kolei optymalny i ciągły proces 
pracy gwarantuje długa rynna 
podawania drewna z praktyczną 
wysokością załadunku. Opcjo-
nalnie dostępna jest chłodnica 
oleju (w modelach z napędem 
elektrycznym znajduje się ona 
w wyposażeniu seryjnym), któ-
ra zwiększa żywotność maszyny 
w trybie pracy ciągłej (powyżej 
czterech godzin). W ten sposób 
gwarantowana jest na długi 
czas wysoka wydajność godzi-
nowa.

Do zadań operatora ob-
sługującego maszynę należy 
tylko załadunek rynny podawa-
nia drewna oraz bezstopniowe 
ustawienie grubości drewna, 
reszta pracy wykonywana jest 
całkowicie automatycznie.

SchälProfi 500
Urządzenie SchälProfi 500 

pozwala na błyskawiczne wy-
konanie pala z każdej kłody 

Pilarko-łuparka SpaltFix S-375.

drewna. Dzięki praktycznej 
i bezpiecznej obsłudze można 
każdy okrąglak szybko okoro-
wać i zaostrzyć.

Maszyna umożliwia ko-
rowanie i ostrzenie w jednym 
cyklu roboczym. Podczas ko-
rowania kłoda musi zostać je-
dynie położona na mechanizm 
podający, a proces korowania 
rozpoczyna się automatycznie. 
Dzięki bezstopniowej regulacji 
przesuwu można wygodnie 
ustawiać jakość powierzchni 
i szybciej osiągnąć wymaga-
ny wynik. W przypadku kłód 
o średnicy 15 cm maszyna ob-
rabia 9 metrów bieżących na 
minutę. Mechanizm płytkowy, 
wbudowany wentylator wyrzu-
towy do odtransportowywania 
powstających wiórów i opcja 
prowadnicy dla kłód o długości 
powyżej 3 metrów sprawia-
ją, że korowanie odbywa się 
w sposób maksymalnie zopty-
malizowany.

Podobnie jak korowarka 
urządzenie SchälProfi do pro-
dukcji pali może być wyposażo-
ne w silnik elektryczny o mocy 
11 kW/400 V lub napędzane 
z wału ciągnika. Istnieje też 
opcja podwójnego napędu, co 
zwiększa elastyczność produk-
cji. Szeroki pakiet wyposażenia 
dodatkowego (np. przedłuże-
nie wyrzutu, stół podporowy 
do osłony ślimaka, półka na 
drewno dla łatwego prowadze-
nia dłuższych kłód) pozwalają 
na jeszcze bardziej komfor-
tową obsługę i dopasowanie 

urządzenia do specyficznych 
wymagań konkretnego klienta.

Maszyna pakująca 
PackFix Hydro

To rozwiązanie, które two-
rzy foremne paczki drewna 
opałowego, przy czym pakowa-
nie odbywa się automatycznie 
w jednym procesie technolo-
gicznym. Na palecie na końcu 
przenośnika taśmowego umiesz-
cza się bęben, który następnie 
wypełniany jest szczapami. 
Kiedy bęben jest pełny, ramię 
obrotowe z boku opasuje bęben 
siatką przymocowaną do palety. 
Operacja opasywania zaczyna 
się od dołu. Jednocześnie bęben 
jest powoli podnoszony do góry, 
a siatka układa się bezpośred-
nio na drewnie. Po nawinięciu 
siatka jest odcinana, a gotowy 
„pakunek drewna” nadaje się do 
składowania i do wysyłki.

PackFix Hydro przeznaczony 
jest do współpracy z maszynami 
produkującymi szczapy gotowe 
do palenia i posiadającymi ta-
śmę załadowczą. Są to więc 
urządzenia takie jak CutMaster, 
SmartCut, Spaltfix, a także piły 
tarczowe z przenośnikiem ta-
śmowym.

Istnieje możliwość nałoże-
nia kolejno trzech opakowań 
jedno na drugie. Długość pako-
wanych szczap może wynosić 
maksymalnie 50 cm, a objętość 
paczki drewna to ok. 1 m³ (ok. 
1,6 m³ nasypowego).              

  |  Posch

Kombajn do produkcji rozpałki AutoSplit 250.

www.wydawnictwofaktor.pl
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LAZZONI GROUP SP. Z O.O.
ul. Roździeńska 28/12

40-387 Katowice
tel. +48 694 616 166, +48 509 327 057

Lazzoni Group tworzy nową, 
silną grupę obrabiarek stworzo-
nych dla małych zakładów sto-
larskich oraz przemysłu. Dzięki 
współpracy z producentami 
z całej Europy grupa Lazzoni 
zdobyła duże doświadczenie 
w branży meblarskiej oraz sto-
larskiej. Znając potrzeby rynku, 
firma jest w stanie sprostać 
nawet najsurowszym wyma-
ganiom pod względem jakości 
oferowanych rozwiązań. Dosko-
nałym tego przykładem może 
być wiertarka Expert 2100-2+3, 
która zaopatrzona jest w dwa 
agregaty poziome oraz trzy jed-
nostki pionowe. Każdy z agre-
gatów poziomych wyposażony 
jest w 21 wrzecion. Jednostki 
wertykalne przesuwane są na 
prowadnicach liniowych, a pozy-
cjonowanie agregatów odbywa 

Wiertarka Expert 
2100-2+3

Wiertarki serii Expert Lazzoni Group przeznaczone są dla firm oczekujących 
dużej wydajności, bo wykonanie wiercenia na gotowo zajmuje kilka sekund, 
co znacząco przyśpiesza proces produkcji. Podczas najbliższej edycji targów 
DREMA zostanie zaprezentowana wiertarka Expert 2100-2+3.

Maszyna może zostać wy-
posażona w głowice specjalne, 
dobierane pod konkretny wyrób. 
Dzięki prostej konstrukcji oraz 
solidnemu wykonaniu maszyna 
umożliwia bezawaryjną pracę 
z jednoczesną prostotą obsługi 
i wydajnością.

PODSTAWOWE PARAMETRY  
WIERTARKI EXPERT 2100-2+3

Zakres długości roboczej elementu: 200-2100 mm

Wydajność:

- 12-16 elementów przy 1 bazie

- 20-26 elementów przy 2 bazie

R E K L A M A

Wiertarkę Expert 2100-2+3 
będzie można zobaczyć w trak-
cie odbywających się od 11 do 
14 września Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Meblar-
skiego DREMA 2018 w pawilo-
nie nr 5, na stoisku nr 64.    

  |  Lazzoni Group

się za pomocą elektronicznych 
liczników. Każda z 3 głowic pio-
nowych posiada po 15 wrzecion.

www.wydawnictwofaktor.pl
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CICHO… CISZEJ… AIRFACE
INNOWACYJNY DESIGN NARZEDZI FORMATUJĄCYCH

LEUCO AIRFACE DESIGN
Innowacyjne rozwiązanie w narzędziach formatujących poprzez zastosowanie 
specjalnego ryflowania. Inspiracja została zaczerpnięta bezpośrednio z otaczającej 
nas natury. Optymalna forma skrzydeł sowy sprawia, że jest ona praktycznie nie 
słyszalna dla otoczenia. Specjaliści z firmy Leuco wykorzystali ten fakt, przenosząc 
to rozwiązanie w projektowaniu nowych typów narzędzi uzyskując lepsze 
odprowadzanie powietrza a co za tym idzie redukcję hałasu.

www.leuco.com

INNOWACJE



INNOWACJE

Szybsi o jeden  
ruch skrzydeł

Aby nie wystraszyć zdoby-
czy, sowy wykształciły wyra-
finowaną strukturę piór, która 
umożliwia niemal bezgłośny lot. 
Większość odgłosów powstaje 
w wyniku turbulencji na tylnej 
krawędzi skrzydła. Zasada dzia-
łania skrzydła sowy dzięki karbo-
wanemu zakończeniu powoduje 
wygładzanie strumienia powie-
trza i rozpraszanie dźwięku, co 
umożliwia prawie bezszelestny 
lot, a zarazem w żaden sposób 
nie zakłóca jego aerodynamiki. 

Doskonałość natury 
odwzorowana w... 
narzędziach do formatowania

Nie ma doskonalszego architekta niż natura. Wiedzą o tym projektanci z firmy 
LEUCO, którzy, czerpiąc inspirację z aerodynamicznej zasady działania skrzydła 
sowy, stworzyli wyjątkowe narzędzia do formatowania LEUCO airFace.

Firma LEUCO wykorzystała tę 
koncepcję natury jako wzór dla 
rozwoju narzędzi do formatowa-
nia pozwalający uzyskać jeszcze 
lepszą aerodynamikę i dalszy po-
stęp w zakresie redukcji hałasu. 
Zgodnie z mottem: „Bądź zawsze 
szybszy o jeden ruch skrzydeł” 
i dzięki całkowicie nowemu za-
łożeniu projektowemu narzędzia 
wykonane zostały po raz pierw-
szy bez wystających z korpusu 
podpór za ostrzem i wyposa-
żone w specjalną powierzchnię. 
Konstrukcja tego rodzaju nie 
była dotychczas jeszcze nigdy 

stosowana w obróbce drewna, 
stanowi zatem kamień milowy 
w ewolucji frezów do formato-
wania.

Frezy do 
wyrównywania 
i rozdrabniacze 
z powierzchnią 
airFace

Firma LEUCO dostrzegła 
zalety wynikające z konstrukcji 
skrzydła sowy i wykorzystała to 
odpowiednio przy kształtowa-
niu nowej generacji frezów do 
wyrównywania i rozdrabniania. 

Deklarowanym celem było po-
prowadzenie powietrza wokół 
ostrzy diamentowych (DP) 
w sposób bardziej ukierun-
kowany i zredukowanie tur-
bulencji. Dzięki intensywnej 
pracy badawczo-rozwojowej 
doświadczonych inżynierów po-
wstała tzw. powierzchnia LEUCO 
airFace na całym korpusie ba-
zowym frezów do wyrówny-
wania i rozdrabniaczy LEUCO 
Powertec. Wręb międzyzębny 
z krawędzią skrzydła sowy pro-
wadzi do podstawowego efektu 
kanalizowania powietrza w tym 

Wzorcem nowego designu LEUCO 
airFace jest skrzydło sowy.
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PATENT

miejscu. Powierzchnia airFace 
została zgłoszona do opaten-
towania.

Zasady aerodynamiki za-
stosowane w korpusie bazo-
wym narzędzi są przestrzegane 
konsekwentnie. Aby wyelimi-
nować negatywny wpływ na 
powierzchnię airFace zamiast 
wiercenia w celu wyważenia, 
zastosowano specjalne gwinty 
w korpusie narzędzi ze śrubami 
równoważącymi. Dzięki temu 
w procesie produkcyjnym zo-
stanie zachowana dokładna to-
lerancja bicia promieniowego.

Redukcja hałasu  
do 2 dB (A)

Narzędzia z nawierzchnią 
airFace zostały opracowane 
z myślą o komforcie użytkow-
ników maszyn. Nowy system 
LEUCO DIAMAX airFace za-
pewnia redukcję hałasu do 
1 dB na biegu jałowym. Jego 
starszy brat, LEUCO DIAREX 
airFace, pozwala na redukcję 
hałasu do 2 dB (A) na wolnych 
obrotach. Te dane mówią same 
za siebie – LEUCO DIAMAX  
airFace i LEUCO DIAREX airFace 
to najcichsze frezy ze stalowym 
korpusem dostępne na rynku. 
Nowa koncepcja redukcji ha-
łasu zastosowana we frezach 
z powierzchnią airFace zyskała 
ogromne uznanie i doskonałe 
opinie ekspertów już podczas 
swojej światowej premiery na 
targach LIGNA 2017.

Narzędzia LEUCO, dzię-
ki doskonałemu stosunkowi 
jakości do ceny, są idealną 
opcją zarówno dla mniejszych, 

Dotychczas – zawirowania powietrza na ostrzu 
prowadzą do emisji hałasu, która ma wpływ na 
klimat pracy wokół maszyny. Nowość – nowa 
struktura nawierzchni korpusu bazowego 
tworzy przy dokładnej obserwacji wrębu 
międzyzębnego nierównomiernie uformowaną 
„krawędź skrzydła sowy”, która kanalizuje 
w tym miejscu powietrze, minimalizując tym 
samym emisję hałasu.

rzemieślniczych zakładów, jak 
również dla zastosowań prze-
mysłowych o najwyższych wy-
maganiach co do wydajności.

Nowa, zgłoszona do opa-
tentowania powierzchnia air-
Face, dostępna dotychczas 
w systemach DIAMAX i DIAREX, 
zostanie wkrótce zastosowana 
również w innych narzędziach 
LEUCO.

Ponadto LEUCO DIAREX 
airFace będzie posiadał więk-
szy kąt osiowy płytek niż do-
tychczas. Dzięki temu idealnie 
sprawdzi się podczas obrób-
ki najnowszych dostępnych 
na rynku materiałów, jak np. 
nowych płyt z powierzchnią 
ograniczającą pozostawianie 
odcisków palców.

DIAMAX, DIAREX i Smart-
Jointer zachowują sprawdzo-
ne strefy ostrzenia: 1,5 mm w  
LEUCO DIAMAX airFace i Smart-
Jointer airFace oraz 3,0 mm dla 
LEUCO DIAREX airFace.  

  |  LEUCO
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W dziale wkrętów podstawo-
wym artykułem są wkręty 
ASTRA, które pokrywają całą 
gamę zapotrzebowań w stolar-
stwie od rozmiaru 2,5 x 10 do 
6 x 240. Są to wkręty wysokiej 
jakości, jednakże w cenie rynko-
wej, dostosowanej do kieszeni 
każdego użytkownika. Posiadają 
one certyfikat CE, produkowa-
ne są bez szkodliwego dla zdro-
wia chromu 6-wartościowego 

Nowy katalog 
ASTRA TRADE

Firma ASTRA TRADE przygotowała 
nowy Katalog Produktów. Zostało do 
niego wprowadzonych wiele nowych 
wyrobów oferowanych przez tego 
producenta, między innymi: wkręty 
tarasowe TERRAS-S do miękkiego 
drewna, wiertła do stali marki HSE 
czy inne profesjonalne rozwiązania 
do konstrukcji drewnianych, jak na 
przykład RAPID T-lift ułatwiający 
transport kompletnych ścian domów 
drewnianych czy też RAPID Top 2 Roof 
do montażu izolacji nakrokwiowych.

i pakowane są w estetyczne 
opakowania z okienkiem.

Nowością są wkręty ASTRA 
Konfi zastępujące wkręty typu 
konfirmat, szczególnie przy 
montażu mebli u klienta.

Dla bardziej wymagają-
cych oferowane są wkręty 
produkcji firmy RAPIERSTAR 
z Wielkiej Brytanii (oferowane 
w całej Europie) o nazwie STAR 
TURN. Posiadają one szereg 

patentowanych, ciekawych roz-
wiązań ułatwiających wkręca-
nie, absolutnie bez wiercenia, 
nawet w twardym drewnie. Dla 
branży budowlanej szczególnie 
polecane w wykonaniu z gniaz-
dem typu TORX.

W dziale wkrętów dla bu-
downictwa drewnianego au-
striacki producent SCHMID, 
o tradycji blisko 200-letniej, 
proponuje wkręty do konstruk-
cji drewnianych RAPID KOM-
PREX o średnicy 8 i 10 mm, 
z główką stożkową i talerzową 
o długościach do 500 mm. Dla 
konstrukcji budowlanych wielko-
gabarytowych przeznaczone są 
wkręty STARDRIVE VG z gwin-
tem na całej długości i wier-
tłem na szpicu, o rozmiarze 
maksymalnym 12 x 1000 mm. 
Uzupełnieniem tego producen-
ta są wkręty RAPID 2000 o roz-
miarach 3 x 10 do 6 x 300 mm 

dla budownictwa drewnianego 
i stolarstwa.

Specjalny dział katalogu po-
święcony został producentom 
okien i drzwi z PCV i drewna. 
Mogą oni tutaj znaleźć nie tylko 
wkręty PVC Ecoline niezbędne 
w ich produkcji, ale i elementy 
montażowe dla stolarki otwo-
rowej.

Uzupełnieniem wszelkiego 
rodzaju wkrętów są dyble (koł-
ki) z tworzywa sztucznego dla 
wszystkich powyższych branż 
i narzędzia pomocnicze ta-
kie, jak: końcówki wkrętaków, 
uchwyty magnetyczne czy frezy 
puszkowe.

Nowy katalog będzie dystry-
buowany przez ASTRA TRADE na 
targach Fastener Poland w Kra-
kowie, w dniach 16-18 paździer-
nika 2018 r., na stoisku D108.   

  |  ASTRA TRADE
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Na początek – 
szkolenie 

W przypadku nieprzestrzega-
nia wspomnianego powyżej sche-
matu prawidłowego ostrzenia, 
skraca się żywotność pił i spada 
efektywność  cięcia drewna. Po 
każdym nieprawidłowym ostrze-
niu zęby piły zaczynają uzyskiwać 
zły profil, ponadto ciągle maleje 
kąt natarcia zęba i zaczyna on 
odbiegać od tego ustawionego 
na ostrzarce, a ściernica uzy-
skuje zły profil (przy prawidłowej 
pracy operatora ściernica układa 
się samoczynnie do profilu zęba, 
jaki maszyna ma zadany). Każde 
kolejne ostrzenie to nakładanie 
się na siebie powyższych błę-
dów, co prowadzi do całkowitej 
deformacji zębów oraz ściernicy 
i w końcowym efekcie do niewła-
ściwej pracy pił, a w przypadku 
pił taśmowych – do ich szybkie-
go pękania. Dlatego, jeśli zależy 
nam na utrzymaniu wysokiej 
jakości cięcia i jak najdłuższej 
żywotności pił, warto postawić 
na profesjonalne, sprawdzone 
maszyny do ostrzenia, a także 
przejść szkolenie na temat wła-
ściwego przeprowadzania tego 
procesu. 

Firma Zakład Metalowy 
Drozdowski jest znana i ceniona 
na polskim rynku już od wielu lat, 
oferując szeroki asortyment ma-
szyn do obróbki drewna. Ważny 

Jak prawidłowo 
ostrzyć piły?

Prawidłowe ostrzenie pił taśmowych, trakowych i tarczowych, które zagwa-
rantuje efektywną i długotrwałą pracę narzędzi, polega na rygorystycznym 
przestrzeganiu schematu: słaby, lekki szlif (parę iskier) z czoła zęba (płaszczy-
zny natarcia), a intensywny, silny szlif z góry zęba (płaszczyzny przyłożenia). 
A jeśli te prace wykonywane będą na profesjonalnych ostrzarkach i z użyciem 
myjek, to można skutecznie wyeliminować problem pracujących z trudem 
i szybko zużywających się narzędzi. 

obszar produkcji przedsiębior-
stwa stanowią myjki i ostrzar-
ki do pił, które oferowane są 
„w pakiecie” z kompleksowym 
przeszkoleniem w zakresie pra-
widłowego ostrzenia, co pozwala 
na długotrwałą i bezproblemową 
eksploatację narzędzi.

Zanim naostrzysz  
– wyczyść!

Przed rozpoczęciem ostrze-
nia, konieczne jest dokładnie 
oczyszczenie piły z żywic i kle-
jów, co zagwarantuje właści-
we przeprowadzenie całego 
procesu oraz pozwoli uzyskać 
wysoką jakość cięcia. Zamiast 
czasochłonnego i żmudnego 
czyszczenia ręcznego, cały ten 
proces można przeprowadzić na 
specjalnych urządzeniach, które 
znajdziemy w ofercie firmy ZM 
DROZDOWSKI. Są to specjalne 
myjki, przeznaczone zarówno 
do pił tarczowych (MP-800), jak 
i do pił taśmowych (MT-5). W obu 
urządzeniach czyszczenie odby-
wa się mechanicznie za pomocą 
zestawu stalowych szczotek tar-
czowych z użyciem emulsji wod-
nej, ale bez jakichkolwiek środków 
żrąco-myjących. Myjka MP-800 
umożliwia czyszczenie pił o śred-
nicach 300-800 mm, a szerokość 
czyszczonego obwodu piły wyno-
si 100 mm. Urządzenie wyposa-
żone jest w silnik główny o mocy 

0,55 kW/400V, elektropompkę 
(0,16 kW/400V) oraz zestaw 12 
stalowych szczotek o średnicy 
160-175 mm. Regulacja czasu 
pracy programu wynosi 20 s do 
10 min. 

Myjka pił taśmowych MT-5 
pozwala na skuteczne oczysz-
czenie z żywic i klejów pił taśmo-
wych o długości od 3800-5000 
mm i szerokości 30-60 mm. Czas 
czyszczenia piły wynosi 2-3 min. 
Urządzenie ma wbudowany silnik 
o mocy 0,55 kW/400V i elektro-
pompkę 0,18 kW/400V. Wypo-
sażone jest w zestaw stalowych 
szczotek czyszczących o średnicy 
160-175 mm.

Ostrzenie pił
Proces ostrzenia można roz-

począć po oczyszczeniu pił z ży-
wic i klejów. W ofercie firmy ZM 
Drozdowski znajdują się ostrzarki 
przeznaczone do różnego typu 
pił, umożliwiające ostrzenie au-
tomatyczne, półautomatyczne 
lub manualne. 

W przypadku pił trakowych 
świetnie sprawdzi się ostrzarka 
OS-2M, która po wyposażeniu 
w dodatkowe akcesoria może 
posłużyć także do ostrzenia 
szerokich pił taśmowych oraz 
tarczowych rozwieranych lub 
stellitowych. Wysokość ostrzo-
nych zębów może wynosić 5-35 
mm. W przypadku pił trakowych 

Myjka pił tarczowych MP-800

Myjka pił taśmowych MT-5
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Ostrzarka OS-2M

Ostrzarki OSW-5A  
i OSW-5AX do ostrzenia 
pił tarczowych z węglikiem 
spiekanym.

Manualna ostrzarka do pił 
tarczowych z węglikiem 
spiekanym – model OSW-5M.

Rodzaj ostrzonych pił trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 m

Wysokość ostrzonych zębów 5-35 mm

Podziałka ostrzonych zębów 8-80 mm

Kąt natarcia zębów 3-30 stopni

Maks. dł. ostrzonych pił trakowych 1800 mm

Średnice ostrzonych pił tarczowych 250-900 mm (na zamówienie do 
1500 mm)

Maks. długość ostrzonych pił taśmo-
wych (dł. ustalana z klientem)

– do 5,6 m
– do 12 m – specjalne prowadniki

Szerokość pił trakowych 70 do 180 mm

Prędkość posuwu 30/40 zębów/min (opcja 10-80 
zębów/min)

Ściernica 250 × 10 (8) × otwór 32 mm

Długość prowadnicy piły 2000 mm

Silniki napędowe:

+ dodatkowo ostrzenie na mokro: 

– ściernica 1,1 kW/400 V,
– posuw 0,25/0,75 kW /400 V
– wyciąg pyłu 0,55 kW/400 V  
(ostrzenie na sucho)
– elektropompka 0,15 kW/400 V 

Wymiary gabarytowe 1,05 × 0,90 × 1,40 m

Masa 320 kg

O S -2 M

O S W - 5 A ,  O S W - 5 A X

O S W - 5 M

Zakres ostrzonych średnic 100-1000 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +35 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 13 do 25 stopni

Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn 
skośnych 0 do 45 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2 150 × 32 × 6 × 2 mm

Szybkość podawania 20 zębów/min

Podziałka zęba 6 do 120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– posuwu
– elektropompki

– 0,37 kW/400 V/2800 obr.
– 0,55 kW/400 V/1500 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki (m) 0,90 × 1,20 × wys. 1,65

Masa OSW-5A – 400 kg
OSW-5AX – 450 kg

Zakres ostrzonych średnic 100 do 600 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +30 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 10 do 25 stopni

Zakres ostrzonych kątów płaszczyzn 
skośnych 0 do 20 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2 150 × otwór × 32 × 6 × 2 mm lub inne 
ściernice specjalne Ø150 mm

Szybkość podawania – posuw ręczny 
przezdźwignia do 30 zębów/min

Podziałka ostrzonych zębów 10 do 120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– elektropompki

– 0,37 kW/380 V/2800 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki 0,80 × 0,90 × wys. 1,30 m

Masa 180 kg

ich maksymalna długość to 1800 
mm, a szerokość 70 do 180 mm; 
w przypadku pił taśmowych 
maksymalna długość to 12 m, 
a szerokość od 55 do 240 mm. 
Możliwe średnice pił tarczowych 
to 250-900 mm (na zamówienie 
nawet do 1500 mm).

Urządzeniem, które pozwala 
na szybkie, automatyczne ostrze-
nie pił tarczowych z węglikiem 
spiekanym o różnych typach 
uzębień i średnicach od 100 do 
1000 mm jest ostrzarka OSW-
-5A i OSW-5AX.  Moduł elektro-
niczny umożliwia programowanie 
ilości ostrzeń zęba, po czym cykl 
ostrzenia zostaje samoczyn-
nie zatrzymany, a prawidłowe 
chłodzenie strefy ostrzenia 
zęba zapewnia elektropompka. 
Model OSW-5AX różni się od 
modelu OSW-5A jedynie funkcją 
ostrzenia płaszczyzn skośnych 
przyłożenia do 45 stopni, pozo-
stałe parametry obu typów są 
identyczne.

W ofercie firmy ZM DROZ-
DOWSKI znajduje się także 
manualna ostrzarka do pił tar-
czowych z węglikiem spiekanym 
– model OSW-5M, która spraw-
dzi się przy wielu różnych typach 
uzębienia. Zakres średnic pił wy-
nosi od 100 do 600 mm. Posuwy 
robocze wykonywane są ręcznie 
przez obsługującego za pomocą 
dźwigni. W trakcie zbliżania się 
ściernicy do zęba ostrzonego na-
stępuje samoczynne zaciśnięcie 
piły, umożliwiające stosowanie 
dużych naddatków na szlifowa-
nie. Ostrzarka jest wyposażona 
w elektropompkę do chłodzenia 
strefy ostrzenia zęba oraz w sta-
nowiskowe oświetlenie 24V.

W cyklu półautomatycznym 
pracuje z kolei ostrzarka do pił 
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Ostrzarka OW-4 do pił 
taśmowych

Ostrzarka do pił OWM-4M

O W - 4

O W M - 4 M

Długość ostrzenia pił taśmowych 2000 do 5500 mm

Szerokość ostrzonych pił 15 do 80 mm

Wysokość ostrzonych zębów zależnie od profilu 3 do 12 mm

Podziałka ostrzonych zębów 4 do 38 mm

Zakres kąta natarcia ostrzenia 2 do 25 stopni

Szybkość ostrzenia 40 i 60 zębów/min
na zamówienie (opcja) 60 i 120 zębów/min

Napędy 400 V:
– wrzeciono
– posuw

– 0,18 KW/2800 obr.
– 0,18 KW/0,25 kW

Ściernica (profiluje się samoczynnie!)
– średnica
– grubość
– otwór

– 150 mm
– 4 do 8 mm zależnie od podziałki zęba
– 20 do 30 mm

Gabaryty ostrzarki 1,00 × 0,70 × H 1,25 m

Masa 130 kg

Długość ostrzonych pił taśmowych 2400-5000 mm

Szerokość ostrzonych pił taśmowych 15-60 mm

Wysokość ostrzonych zębów 4-7 mm

Zakres kąta natarcia 1-20 stopni

Podziałka ostrzonych zębów 22 mm (12-32 mm na zamówienie)

Szybkość ostrzenia 40 zębów/min

Napęd:
– wrzeciono
– posuw

– silnik elektr. 0,18 kW/400 V/2800 obr.
– silnik elektr. 0,15 kW/400 V/900 obr.

Ściernica (profiluje się samoczynnie!) 150 × 6 × otwór 20 lub 30 mm (borazon 
Ø 150 mm)

Gabaryty maszyny 800 × 700 × wys. 1300 mm

Waga 120 kg

taśmowych OW-4. Szerokość 
ostrzonych pił to 15 - 60 mm.  
Płynna regulacja skoku ściernicy 
(góra-dół) daje możliwość usta-
wienia różnych wysokości zęba, 
natomiast wielkość podziałki 
zęba jest przystosowana w stan-
dardzie do podziałki 22 mm (inne 
podziałki na indywidualne za-
mówienie). Zmiany parametrów 
zęba dokonuje ręcznie operator. 
Tarcza ścierna otrzymuje napęd 

od silnika elektrycznego, nato-
miast posuw piły napędzany jest 
przez motoreduktor. Maszyna 
posiada krzywkę, która umoż-
liwia uzyskanie wielu modyfi-
kacji profilu zęba poprzez różne 
kombinacje położenia zabieraka. 
Jeden obrót krzywki zamyka cykl 
ostrzenia jednego zęba. Ostrzar-
ka wyposażona jest w pompkę 
do chłodzenia zęba podczas pro-
cesu ostrzenia. 

Rozwinięciem powyższego 
modelu jest ostrzarka OWM-4M. 
Umożliwia ona ostrzenie dowol-
nych kształtów zęba z podziałką 
od 4 do 38 mm. Po zastosowaniu 
dodatkowego wyposażenia moż-
na na niej ostrzyć również piły do 
małych pilarek ramowych piono-
wych (jak PRP-58 firmy Drozdow-
ski), piły do mini-gatrów (Neva 
itp.) oraz piły tarczowe rozwie-
rane lub stellitowe o średnicy od 
100 do 350mm.

Ostrzarki OS-2M, OW-4 oraz 
OWM-4m standardowo wyposa-
żone są w ściernicę ceramiczną, 
która układa się samoczynnie do 
profilu zęba jaki ostrzarka ma za-
dany i nie wymaga dodatkowe-
go ręcznego profilowania przez 
operatora, pod warunkiem że 
przestrzega on elementarnych 
zasad ostrzenia. Nowa ścierni-
ca uzyskuje właściwy profil już 
po około 30 minutach pracy. 
Bardzo ważne jest również do-
branie ściernicy pod względem 
twardości i ziarnistości. Parame-
try ściernicy podaje producent 
na podstawie charakterystyki 
ostrzarki, tzn. prędkości obro-
towej wrzeciona, łożyskowania 
wrzeciona oraz rodzaju ostrzo-
nych pił. Jeśli ściernica zbyt łatwo  
„przypala” piłę (nawet na cienkim 
szlifie), należy zastosować ścier-
nicę o klasę miększą lub grub-
sze ziarno. Jeśli natomiast zbyt 
szybko się „sypie”, konieczna 
jest zmiana o klasę twardszą lub 
drobniejsze ziarno. Kolor ścierni-
cy nie jest ważnym parametrem 
w przypadku ostrzenia w/w ty-
pów pił.  

Ostrzarki OW-4 i OWM-
-4M mogą być również szybko 
przestawione w funkcję pracy 
ze ściernicą borazonową. Jednak 
ZM DROZDOWSKI nie poleca 
stosowania borazonu użytkow-
nikom, którzy posiadają piły ta-
śmowe o różnorodnych kątach 
natarcia i wysokościach zęba 
stosownie do drewna miękkie-
go oraz twardego, gdyż wów-
czas uciążliwe, czasochłonne 
i kosztowne  staje się wymie-
nianie ściernic borazonowych 
na ostrzarce.                          

  |  Drozdowski

R E K L A M A

UNIWERSALNA OSTRZARKA PIŁ DO DREWNA OS-2M OSTRZARKA PIŁ TARCZOWYCH OSW-5A, OSW-5AX

• Rodzaj ostrzonych pił: trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 mb
• Wysokość ostrzonych zębów: 5-35 mm
• Podziałka ostrzonych zębów: 8-80 mm
• Kąt natarcia zębów: 3-30°
• Max długość ostrzonych pił trakowych: 1800 mm
• Średnice ostrzonych pił tarczowych: 250-900 mm 
 (na zamówienie do 1200 mm)
• Max długość ostrzonych pił taśmowych:
 - do 5,6 mb
 - do 12 mb (specjalne prowadniki)
• Szerokość pił taśmowych: 50-240 mm
• Szerokość pił trakowych: 70-180 mm
• Prędkość posuwu: 30/40 zębów/min
 (opcja 10-80 zębów/min)

• Zakres ostrzonych średnic: 100-1000 mm
• Typy ostrzonych uzębień: GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM
• Zakres ostrzonych kątów natarcia: -5 do +35 stopni
• Zakres ostrzonych kątów przyłożenia: 13 do 25 stopni
• Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych: 0 do 45 stopni lewo/prawo
• Ściernica diamentowa płaska typ 4A2: 150 × 32 × 6 × 2 mm
• Szybkość podawania: 12 i 20 zębów/min
• Podziałka zęba: 6 do 120 mm
• Silniki napędowe: - ściernicy: 0,37 kW / 400 V / 2800 obr.
   - posuwu: 0,55 kW / 400 V / 1500 obr.
   - elektropompki: 0,10 kW / 400 V / 2800 obr.
• Gabaryty ostrzarki (m): 0,90 × 1,20 × wys. 1,65
• Masa: - OSW-5A: 400 kg
  - OSW-5AX: 450 kg

Pławo 118, 39-305 Borowa 
tel./fax: +48 17 58 155 95  |  17 58 153 30  |  17 58 153 73
www.drozdowski.com.pl

 TEREN OTWARTY, sektor C, stoisko 11

drozdowski_1-4_mwpd_v1.indd   1 04.09.2018   20:17
www.4woodi.pl 3 (47) 2018  |  MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 51

N A R Z Ę D Z I A  I  A K C E S O R I A



W dobie poszukiwań rozwiązań 
przyjaznych środowisku firma 
Becker dostarcza nowoczesne 
urządzenia, które spełniają sta-
wiane przez klientów wysokie 
wymagania. Dostawca szcze-
gólny nacisk kładzie na optyma-
lizację kosztów zużycia energii 
oraz kosztów eksploatacyjnych 
oferowanych urządzeń. Z kolei 
doświadczeni pracownicy poma-
gają klientom znaleźć najbardziej 
adekwatne w danym wypadku 
i energooszczędne źródło zasila-
nia próżni i sprężonego powietrza.

Energooszczędne 
pompy

Pompy VTLF 2.250 VARIAIR 
wyposażone są w zintegrowaną 
przetwornicę częstotliwości. Re-
gulacja wydajności odbywa się 

Wiedzą, jak  
oszczędzać na próżni

Becker Polska dostarcza nowoczesne, energooszczędne i innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie próżni i sprężonego powietrza, a oferowane przez 
tego producenta pompy próżniowe, kompresory i systemy centralne znajdują 
zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Świetnym przykładem 
rozwiązania na miarę XXI wieku są pompy próżniowe VTLF 2.250 VARIAIR, 
które generują oszczędności poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz 
zwiększenie żywotności materiałów eksploatacyjnych.

bezstopniowo i jest dopasowa-
na optymalnie w każdym punkcie 
pracy zasilanej maszyny. Pompy 
ze sterowaniem częstotliwościo-
wym pracują średnio na pozio-
mie 65% nominalnej prędkości 

obrotowej, co przekłada się na 
znaczną oszczędność energii 
w porównaniu z pompami bez 
regulacji prędkości obrotowej. Za-
stosowane zmiany konstrukcyjne, 
wprowadzone z uwzględnieniem 
wymagań użytkowników, takie 
jak: powiększona powierzchnia 
filtra, przeźroczysta obudowa, 
zoptymalizowane położenie 
króćców smarowania zaworu 
zwrotnego czy zredukowany po-
ziom hałasu, przyczyniły się do 
znacznego zmniejszania kosztów 
eksploatacyjnych, ułatwienia ob-
sługi i kontroli stanu pompy. Do-
datkowym atutem pomp VTLF 
2.250 VARIAIR jest niezwykła 
estetyka wykonania oraz nowo-
czesny design.

Urządzenia można zasto-
sować jako dedykowane źródło 
zasilania próżni czy nadmuchu 
powietrza dla konkretnych 

maszyn, jak również w syste-
mach centralnych VACS, które 
stanowią optymalne i energoosz-
czędne rozwiązanie dla zakładów 
wyposażonych w większą ilość 
maszyn wymagających zasto-
sowania podciśnienia w procesie 
wytwarzania.

Obok najnowocześniejszych 
rozwiązań w dziedzinie próżni 
i sprężonego powietrza Becker 
Polska gwarantuje błyskawicz-
ny dostęp do części zamiennych 
i nowych urządzeń. Wykwalifiko-
wani serwisanci służą doświad-
czeniem podczas całego okresu 
eksploatacji. W przypadku awarii 
dostawca zapewnia dostęp do 
urządzeń zastępczych, dzięki cze-
mu czas przestoju zostaje skró-
cony do minimum.                    

 | Becker

System centralny VACS.

Pompa  
VTLF 2.250  
VARIAIR.

Oferowane przez Becker Polska no-
woczesne rozwiązania w dziedzinie 
próżni i sprężonego powietrza to 
produkty wielokrotnie nagradzane, 
które znajdują zastosowanie w wie-
lu gałęziach przemysłu.
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Höcker Polytechnik dostarcza 
firmom rzemieślniczym i produ-
centom mebli na całym świecie 
energooszczędne urządzenia 
odpylające, które pozwala-
ją na stworzenie najlepszych 
warunków pracy i produkcji. 
Firma pomaga zautomatyzo-
wać proces usuwania odpa-
dów, oferując zaawansowane 
brykieciarki. Jest także produ-
centem kabin lakierniczych, bę-
dących niezbędnym elementem 

Połączenie teorii z praktyką to 
dobra inwestycja w przyszłość

Fachschule Holztechnik w Melle (Szkoła Zawodowa Technologii Drewna), 
znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie wiodących producentów mebli 
i kuchni w Europie, jest miejscem, w którym kształci się przyszła branżowa 
kadra kierownicza. Uczelnia oferuje swoim studentom nie tylko zajęcia 
dydaktyczne, ale także dostęp do najnowocześniejszego parku maszynowego, 
wyposażonego w centra obróbcze CNC, roboty przemysłowe, okleinowanie 
obrzeży wspomagane technologią laserową i wiele innych. Jednym 
z ważniejszych partnerów uczelni w Melle już od ponad 25 lat jest firma 
Höcker Polytechnik z Hilter w Dolnej Saksonii.

wyposażenia nowoczesnych la-
kierni. Do Fachschule Holztech-
nik firma Höcker Polytechnik 
dostarczyła wydajny system 
filtrów Multi Star, inteligentne 
urządzenia odpylające połą-
czone z obrabiarkami do drew-
na, a także ścianę lakierniczą. 
Ponadto specjaliści w zakresie 
technologii odpylania z Höcker 
Polytechnik wspierają uczniów 
tej placówki, dzieląc się z nimi 
wiedzą i umiejętnościami.

Odpylanie na medal
Od 2014 roku na wewnętrz-

nym dziedzińcu Fachschule Holz-
technik w Melle, na powierzchni 
9 m² pracuje filtr Multi Star (sta-
nął on w miejscu innego filtra tej 
samej firmy, który swoją funkcję 
pełnił już od 1991 roku). Multi 
Star to urządzenie o budowie 
modułowej i powierzchni filtra-
cyjnej 262 m², gdzie regeneracja 
worków filtracyjnych odbywa się 
za pomocą regeneracji mecha-
nicznej – wibracyjnie. Z kolei 
optymalną moc odpylania w ob-
rabiarkach do drewna gwaran-
tują dwa wentylatory sterowane 
falownikami o mocy 22 kW każ-
dy. Zapewniają one wydajność 
odpylania parku maszynowego 
na poziomie 28.000 m³/h, a moc 
odciągu dopasowuje się automa-
tycznie do potrzeb parku maszy-
nowego. Nie ma znaczenia, czy 
używana jest jedna maszyna, czy 
wszystkie, bo odpowiednia ilość 
powietrza jest dostępna przez 
cały czas przy minimalnym po-
borze energii.

Lakierowanie 
z solidnym 
wsparciem

Niezależnie od tego, czy 
chodzi o meble, czy o samo-
chód, to właśnie polakierowane 
powierzchnie często decydują 

o impulsach zakupowych. Techni-
ki malowania są więc odrębnym 
działem edukacyjnym w FH Mel-
le, gdzie młodzi adepci szkolą się 
w technice lakierniczej. W 1992 
roku została tu zbudowana ścia-
na lakiernicza wielkości 9 m², 
która z biegiem czasu była regu-
larnie przebudowywana zgodnie 
z rozwojem wiedzy technicznej 
i wyposażana w coraz bardziej 
zaawansowane odciągi mgły la-
kierniczej. Umożliwia ona kom-
fortową obróbkę nawet średniej 
wielkości elementów. W nowo-
czesnej lakierni od 2017 roku 
stosowane są filtry Paintblock 
firmy Höcker Polytechnik o bar-
dzo długiej żywotności, które za-
stąpiły używane dotychczas filtry 

Filtr Multi Star firmy Höcker Polytechnik, który stoi na wewnętrznym 
dziedzińcu Fachschule Holztechnik w Melle.

Studenci z FH Melle prezentują 
swoją koncepcję stoiska targowego.
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kartonowe. Utrzymują one nawet 
do 100 kg/m² mgły lakierniczej, 
ponadto charakteryzują się mało 
kłopotliwą obsługą konserwacyj-
ną i dlatego doskonale nadają 
się do malowania natryskowego. 
W przypadku raczej sporadyczne-
go używania ściany lakierniczej 
w FH Melle tego typu rozwią-
zanie jest optymalne. Można je 
wdrożyć w sposób efektywny 
pod względem kosztów, co jest 
ważnym argumentem dla in-
stytucji publicznych, które skru-
pulatnie muszą rozliczać się ze 
swoich wydatków. Aby jeszcze 
bardziej zoptymalizować jakość 
lakierowania, w tym roku plano-
wana jest budowa oddzielnego 
pomieszczenia do sezonowania/
suszenia.

Nauka w praktyce
Bliska współpraca z part-

nerami takimi jak Höcker Po-
lytechnik jest bardzo ważnym 
elementem szkolnego programu, 

stwarzającym najlepsze warunki 
do nauki.

„Z technicznego punktu wi-
dzenia zawsze musimy być na 
równi z przemysłem. Każdy, kto 
u nas studiował, wie, że ma nie 
tylko zaliczone egzaminy, ale 
również niezbędną wiedzę prak-
tyczną i technologiczną. Tutaj, 
w Melle, oferujemy realistycz-
ne warunki pracy z potężnymi 
maszynami i optymalną infra-
strukturą. Z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można 
powiedzieć, że wykształceni 
przez nas technicy wcześniej czy 
później na swojej drodze zawo-
dowej ponownie spotkają się ze 
specjalistami z firmy Höcker Poly-
technik, którzy są filarem ich edu-
kacji warsztatowej w Melle. Nasi 
uczniowie mają dwa lata, aby 
dokładnie przetestować i zapo-
znać się z technologią urządzeń 
odpylających, którą to wiedzę 
wykorzystują w praktyce później 
– projektując instalacje filtracyjne 

Kabina lakiernicza stwarza okazję 
do praktycznej nauki zawodu.

ul. Jeleniogórska 1A
58-150 Strzegom
gsm: 603 445 132
tel. +48/74/855 38 84 wew. 27
fax +48/74/855 38 83

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI DREMA 
PAWILON 5A STOISKO 49 

www.hoecker-polytechnik.pl

R E K L A M A

Przed ścianą lakierniczą stoją (od lewej): dyrektor ds. studiów 
w FH Melle Roland Cramer, Anja Stolte z FH Melle, student Marcel 
Husmann, Christian Horns (Höcker Polytechnik), studentka 
Alexandra Meyer-Hafkemeyer.

lub odpowiadając za proces lakie-
rowania. O tym, jakie dalsze wy-
zwania mogą pojawić się w ich 
zawodowych karierach, mówi im 
Christian Horns, kierownik projek-
tu Höcker Polytechnik, który ma 
u nas wykłady kilka razy w roku 
jako gościnny wykładowca. Nasi 
studenci mogą więc wysłuchać 
również głosu praktyka, który 
na co dzień pracuje w branży” – 
mówi dyrektor ds. studiów w FH 
Melle, Roland Cramer.

Stoisko targowe 
wykonane ręcznie

O tym, że edukacja w Melle 
ma wymiar w znacznej mierze 
praktyczny, mogli przekonać się 
odwiedzający targi Holz-Han-
dwerk 2018 w Norymberdze. 
Absolwenci szkoły we współpra-
cy z firmą Bartkowik Messebau 
opracowali szczególną koncepcję 
stoiska dla producenta lakierów 
Zweihorn, należącego do koncer-
ny AkzoNobel. Zespół dwunastu 
osób, nadzorowanych przez Anję 
Stolte i Martina Kasselmanna, 
zaprojektował i wykonał wielo-
funkcyjny i wyjątkowy mebel wy-
poczynkowy, który nawiązuje do 
logo firmy Zweihorn – „yin i yang”.

Udoskonalenia techniczne, 
takie jak sterowanie przez spe-
cjalną aplikację oświetleniem czy 
przestawianiem mebla przycią-
gały uwagę targowych gości.

Wykorzystując najnowo-
cześniejsze metody produkcji, 
stworzono oryginalny i wykona-
ny z najlepszej jakości drewna 
mebel, który stał się centralnym 
elementem targowej ekspozycji. 

Całe stoisko, w tym również 
funkcjonalna, pochylana ściana, 
lada, okrągłe taborety zosta-
ły wykonane przez obie klasy 
szkoły w Melle w trybie dwu-
zmianowym i z zachowaniem 
rzeczywistych warunków produk-
cyjnych. W pracy wykorzystana 
też została oczywiście ściana la-
kiernicza Paint Star w połączeniu 
z nowym wodnym lakierem Futu-
recryl firmy Zweihorn. Powierzch-
nie mebli zostały pokryte kilkoma 
warstwami lakieru, co dało nie 
tylko bardzo stylowy efekt, ale 
zabezpieczyło także drewno na 
najbardziej intensywne targowe 
dni. Stoisko z łatwością można 
też zaadaptować na potrzeby 
mniejszych imprez wystawienni-
czych, bo jest ono kwintesencją 
piękna drewna poddanego per-
fekcyjnej obróbce, optymalnie 
polakierowanego, zamkniętego 
w przemyślanej formie. Oczy-
wiście studenci z Melle pre-
zentowali swoje dzieło z dumą, 
a zachwyt gości targowych był 
dla nich najlepszym potwier-
dzeniem faktu, że ich projekt 
udało się w 100% i z sukcesem 
zrealizować.                        

 | Höcker Polytechnik

Studenci i nauczyciele z Melle podczas targów Holz-Handwerk 2018 
w Norymberdze.
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Linia kapowania 
pakietów ULTRACUT

Jedna z bardziej zaawan-
sowanych maszyn w ofercie – 
automatyczna linia kapowania 
pakietów ULTRACUT – została 
zamontowana w zlokalizowanej 
w malowniczej okolicy Rabki-
-Zdrój firmie Andrew, która jest 
jednym z największych w Polsce 
producentów drewnianych bęb-
nów do kabli i lin. Zakład specja-
lizujący się w produkcji bębnów 
kablowych rozpoczynał swoją 
działalność już w 1980 roku 
jako jednoosobowa działalność 
wykonująca usługi przecierania 
drewna. Rok za rokiem odno-
sząc sukcesy, stale stawiając na 
rozwój i inwestycje, w roku 2017 
firma poszukiwała rozwiązania 
pozwalającego na zautomaty-
zowane, szybkie i precyzyjne 
docinanie pakietów tarcicy pod 
produkcję bębnów kablowych 
i palet. Finalnie firma PRINZ 
Polska z Poznania zajęła się 
sprawą w kompleksowy sposób 
i tym samym w grudniu linia au-
tomatyczna ULTRACUT zaczęła 
pracować na pełnych obrotach.

Stacjonarna linia automa-
tyczna z precyzyjnym wózkiem 
do transportu pakietów ULTRA-
CUT cechuje się wygodną, jed-
noosobową obsługą. Maszyna 
gwarantuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa pracy. W tym 
rozwiązaniu pakiet kładziony 
jest na precyzyjny wózek do 
transportu, jednocześnie zosta-
je dokładnie wypozycjonowany 

Rosnące zapotrzebowanie na 
ULTRAwydajne rozwiązania

Ciesząca się ponad 70-letnim doświadczeniem w branży firma PRINZ 
jako wiodące austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji 
łańcuchowych systemów tnących oferuje kompleksowe rozwiązania dla 
szeroko pojętego przemysłu drzewnego.

dzięki pionowym rolkom stołu 
podawczego. Takie rozwiąza-
nie, w połączeniu z masywnymi, 
obustronnymi prowadzeniami li-
niowymi układu tnącego, gwa-
rantuje najwyższą dokładność 
cięcia ±1 mm.

Jeszcze przed przystąpie-
niem do procesu cięcia pakiet 
jest automatycznie obwiązy-
wany taśmami z tworzywa 
sztucznego. Aby ustabilizować 
materiał, pakiet jest w trakcie 
cięcia dociskany pneumatycz-
nie od góry po obu stronach 
prowadnicy. Automatyczny 
układ otwierania rzazu ułatwia 
bezproblemowe wycofywanie 
prowadnicy z materiału, co 
ma wpływ nie tylko na dokład-
ność cięcia, ale też na żywot-
ność części układu tnącego. 

Wszystkie powyższe rozwiąza-
nia i udogodnienia, w połączeniu 
z przemysłowymi, strugający-
mi łańcuchami tnącymi PRINZ 
przeznaczonymi do cięcia pakie-
tów, gwarantują idealnie gładką 
i równą powierzchnię po cięciu.

Wszystkie operacje wyko-
nuje się za pomocą intuicyjnego 
pulpitu sterującego, który posia-
da również możliwość progra-
mowania trybów cięcia w cyklu 
w pełni automatycznym. Maszy-
na może pracować w trybie cięć 
seryjnych. Dla wygody operato-
ra zamontowana jest również 
laserowa projekcja linii cięcia, 
dzięki czemu, stojąc przy pulpi-
cie, widzi się dokładnie, w któ-
rym miejscu przebiegać będzie 
cięcie referencyjne. Odprowa-
dzanie odpadów realizowane 

Wygodna obsługa za pomocą pulpitu sterującego.

Automatyczna obwiązywarka 
pakietów.
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jest przez transportery taśmo-
we wyprowadzające pozostało-
ści do kontenera.

Z perspektywy firmy AN-
DREW inwestycja w jedno 
z bardziej zaawansowanych 
rozwiązań dostępnych w ofercie 
firmy PRINZ oznacza zwiększe-
nie jakości i wartości materiału 
oraz możliwość szybkiej reakcji 
i zaspokojenia potrzeb klientów 
w zakresie dostawy odpowied-
nio dociętych pakietów. Ponadto 
przekłada się to na wielokrot-
ny wzrost wydajności pracy 
w porównaniu z docinaniem 
pojedynczych desek i ułatwio-
ne magazynowanie i transport 
pakietów.

Najlepsze wyniki 
cięcia z układami 
tnącymi PRINZ

Łańcuchy tnące, prowadni-
ce, tryby napędowe i rolki pro-
wadzące stosowane w stacjach 
kapowania pakietów i drewna 
okrągłego produkowane są 
w fabryce PRINZ w Austrii. Wy-
konane z wysokojakościowej 
stali pasują nie tylko do maszyn 
PRINZ, ale także do innych stacji 
kapowania i wozów manipulują-
co-sortujących dostępnych na 
rynku: Holtec, Baljer&Zembrod, 
Storti, Oesterle, Dolmar. W ofer-
cie znajdują się również części 
układów tnących dla maszyn 
ciesielskich typu Hundegger czy 
Schmidler.

70 lat specjalizacji w pro-
dukcji przemysłowych pił łań-
cuchowych oraz części do nich 
pozwala firmie PRINZ wyjść na-
przeciw wszelkim wymaganiom 
stawianym przez branżę prze-
mysłu drzewnego. Na rodzimym 
rynku, a także na terenie Europy 
środkowo-wschodniej komplek-
sową obsługę klienta zapewnia 
działająca od ponad 20 lat po-
znańska spółka PRINZ Polska. 
Firma zaprasza do kontaktu, 
a także do spotkania w stolicy 
Wielkopolski na nadchodzą-
cych targach DREMA 2018 
w dniach 11-14.09.2018, hala 4, 
stoisko nr 2.                         

 | PRINZ

Pneumatyczne dociski pakietu.

Idealnie docięte pakiety w trybie cięć seryjnych.

R E K L A M A

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

STOISKO PAWILON

2 4

Indywidualne systemy odprowa-
dzania odpadów.
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Jakość surowca na 
pierwszym miejscu

W tradycyjnych suszarniach 
wilgotne powietrze po przejściu 
przez stos drewna wyrzucane 
jest do atmosfery. W suszar-
niach kondensacyjnych ciepło 
zawarte w masie powietrza jest 
całkowicie wykorzystywane do 
podgrzewania suszarni, a wykro-
plona w agregacie suszarniczym 
woda o niskiej temperaturze jest 
odprowadzana na zewnątrz po-
mieszczenia. Wykorzystane jest 
tu rozwiązanie potocznie zwane 
pompą ciepła.

W efekcie – dzięki niższej 
temperaturze oraz stosunkowo 

Kondensacyjne suszenie drewna 
– skutecznie, tanio, ekologicznie

Wśród zalet nowoczesnej technologii kondensacyjnego suszenia drewna 
na pierwszym miejscu trzeba wymienić wysoką jakość surowca – bez 
spękań, przebarwień, odkształceń. Warto też pamiętać o niskich kosztach 
inwestycyjnych oraz ekologiczności takiego rozwiązania. Kondensacyjne 
suszarki do drewna oferuje firma Grobelny.

niskiej prędkości przepływu po-
wietrza w komorze drewno nie 
pęka, nie przebarwia się ani nie 
odkształca. Suszarnia konden-
sacyjna jest też całkowicie przy-
jazna dla środowiska oraz dla 
najbliższego otoczenia.

Takie rozwiązanie ma rów-
nież swoje walory ekonomicz-
ne. Niskie koszty inwestycyjne, 
wyeliminowanie konieczności 
budowy kotłowni, możliwość 
zaadaptowania istniejących 
pomieszczeń przekładają się na 
zasobność portfela inwestora. 
Do obsługi suszarni nie trzeba 
też zatrudniać stałej obsługi. 
Zużycie energii elektrycznej jest 

porównywalne z tradycyjną su-
szarnią.

W trakcie procesu susze-
nia w zasadzie nie ma potrze-
by grzania komory. Podgrzanie 
suszarni jest potrzebne tylko 
w dwóch przypadkach: przed 
uruchomieniem agregatu suszar-
niczego (temperatura początko-
wa cyklu dla drewna miękkiego 
to ok. +18°C, dla drewna twar-
dego ok. +28°C); w końcowym 
etapie suszenia grubego, twar-
dego drewna. Poza wyżej opisa-
nymi przypadkami dodatkowe 
źródła ciepła w kotłowni należy 
bezwzględnie wyłączyć. Wadą 
suszenia kondensacyjnego jest 

wydłużenie czasu suszenia od ok. 
30% przy drewnie miękkim do 
50% przy grubych elementach 
z drewna twardego.

Suszenie 
kondensacyjne

Drewno ułożone w po-
przek przepływającego powie-
trza musi wypełniać możliwie 
szczelnie cały przekrój suszar-
ni. W przypadku braku takiej 
możliwości wolne przestrzenie 
należy zastawić odpowiednimi 
przegrodami. Po załadowaniu 
drewna komorę należy podgrzać 
przy pracujących wentylatorach 
obiegowych do temperatury 
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minimum +18°C (w przypadki 
drewna miękkiego) lub mini-
mum +28°C (drewno twarde). 
Czas przetrzymania w zadanej 
temperaturze wynosi minimum 
24 godz. W czasie podgrzewa-
nia drewna agregat suszarniczy 
musi być podłączony do sieci 
elektrycznej.

Należy pamiętać, aby przed 
pierwszym włączeniem agrega-
tu wilgotność względna powie-
trza nie była niższa niż 90% rH 
dla drewna miękkiego i 97% rH 
dla drewna twardego. Grube 
elementy z drewna twardego 
zaleca się przetrzymać mini-
mum 24 godz. w wilgotności 
ok. 100% rH. Suszenie należy 
prowadzić według szczegóło-
wych opracowań technologicz-
nych, a w przypadku ich braku 
według zasad podanych na do-
starczonym z suszarką wykre-
sie. W przypadku nadmiernego 

R E K L A M A

ul. Armii Poznań 2e, 62-030 Luboń                              
tel./fax: +48 (61) 8131 500, +48 (61) 8102 001

e-mail: biuro@grobelny.com.pl
www. grobelny.com.pl

• Energooszczędne

• Przyjazne środowisku

• Nie wymagają kotłowni

• Najwyższa jakość wysuszonego drewna

• Sprawdzone w pracy od 30 lat

• Sterowanie półautomatyczne

• Komory od 1 do 100 m3 drewna

SUSZENIE 
KONDENSACYJNE

wzrostu temperatury należy 
włączyć przewietrzanie komory, 
tak by temperatura nie przekra-
czała dopuszczalnych wartości. 
Po osiągnięciu odpowiedniej 
suchości drewna należy wyłą-
czyć agregat i przez okres kilku 
godzin do kilku dni wystudzić 
powoli drewno. Pozwoli to na 
wyrównanie wilgotności w całej 
masie i rozładowanie naprężeń. 
Przeciętny czas suszenia drew-
na do wilgotności 8% wynosi 12 
dni (drewno miękkie) lub 30 do 
60 dni (drewno twarde). Skra-
canie cyklu może prowadzić do 
pękania drewna lub jego zaskle-
pienia.

Kondensacyjna 
suszarnia na 
zamówienie

Kondensacyjne osusza-
cze wykonywane są na zamó-
wienie dla drewna miękkiego 

i twardego dla komór o pojem-
ności od 5 do 100 m³ . W za-
leżności od wielkości mogą być 
ruchome (na kołach) lub sta-
cjonarne, a sterowanie może 
odbywać się ręcznie lub półau-
tomatycznie. Moc zainstalowa-
na wynosi od 2 do 30 kW.

Suszarnie objęte są 24-mie-
sięczną gwarancją. Od 2018 
roku firma wyposaża suszarki 
w wymienniki ciepła o zwięk-
szonej odporności na koro-
zję kwasową.                    

 | Grobelny

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWEGO MODELU OP7/OP7LH

Masa urządzenia 170 kg

Napięcie zasilania 400 V; 50 Hz

Ilość wentylatorów 1 szt., średnica 450 mm

Czynnik chłodniczy R407C/R134A

Wymiary 1400 x 500 x 1570 mm

Zdolność wykraplania wilgoci 380 kg/24 godz. dla +30°C i 97% rH

Temperatura pracy od +10°C do +45°C/+55°C

Zdolność osuszania do 6% wilgotności względnej drewna

Moc silnika sprężarki od 3,5 do 4,5 kW

Pobór prądu sprężarki 7,5 A (szczytowo)

Moc silnika wentylatora 0,55 kW

Pobór prądu wentylatora 1,1 A
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W przemyśle drzewnym ładunki 
tarcicy, drewna konstrukcyj-
nego, płyt czy też gotowych 
elementów bywają na tyle dłu-
gie, że użycie zwykłego wózka 
widłowego jest niemożliwe lub 
nieekonomiczne – np. gdy bra-
ma wjazdowa, alejka między 
towarami/regałami lub inny 
przejazd jest węższy od długości 
transportowanego ładunku. Pro-
blem ten całkowicie rozwiązują 
specjalistyczne wózki widłowe 
do dłużyc, czyli wózki boczne 
i 4-kierunkowe, które w odróż-
nieniu od wózków z przeciwwa-
gą przewożą ładunki równolegle 
do długiej osi ładunku. 

Wiodącym w świecie pro-
ducentem klasycznych wóz-
ków bocznych 4-kołowych jest 
niemiecko-włoska firma BAU-
MANN, która od 1969 roku spe-
cjalizuje się w tej jednej klasie 
urządzeń, co zapewniło firmie 
pozycję globalnego potentata. 
Oferta firmy obejmuje wózki 
boczne o udźwigu od 3 do 50 
ton z napędem spalinowym 
(Diesel lub LPG) oraz akumula-
torowym. 

Istotną zaletą wózków 
bocznych jest zastosowanie 
ogumienia pneumatycznego, 
dzięki czemu urządzenia te 
znakomicie nadają się do pracy 
na nierównym podłożu, również 
w terenie nieutwardzonym. 
4-kołowe podwozie, platforma 
robocza o dużej powierzchni 
i kabina zwrócona przodem do 
kierunku jazdy umożliwia jazdę 
z prędkością dochodzącą do 30 
km/h, dzięki czemu urządzenia 

BAUMANN i HUBTEX  
– wózki boczne i 4-kierunkowe

Kompleksowe rozwiązania do transportu 
wewnętrznego długich ładunków.

te znajdują zastosowanie 
zwłaszcza wszędzie tam, gdzie 
pokonywane są duże odległości 
lub tam, gdzie prędkość jazdy 
ma duże znaczenie z uwagi na 
intensywność pracy.

W przemyśle drzewnym 
najczęściej wykorzystywane 
są wózki BAUMANN z serii HX  
(3-5 t) oraz GX (6-10 t) z na-
pędem spalinowym i akumu-
latorowym. Baumann stosuje 
silniki Diesla produkcji VM (se-
ria HX) oraz Perkins (seria GX), 
natomiast wózki na gaz LPG 
napędzane są silnikami Gene-
ral Motors. Przełożenie napędu 
następuje hydrostatycznie na oś 
tylną poprzez hydrostat produk-
cji Rexroth. 

Standartowo wózki boczne 
Baumanna oferowane są z plat-
formami roboczymi o szerokości 
1.200 i 1.400 mm, co odpowiada 
szerokości wózka odpowiednio 
2.000 i 2.200 mm. Opcjonalnie 
możliwe są platformy robocze 
o szerokości do 2400 mm.

Każdy wózek boczny Bau-
mann posiada system automa-
tycznego samopoziomowania 
platformy i docisku kół do podło-
ża. Dzięki temu ładunek zawsze 
pozostaje poziomo, a wózek, 
dotykając 4 kołami podłoża, 
porusza się stabilnie. 

Pomimo nowoczesności 
urządzenia Baumanna cechu-
je prostota konstrukcji, dzięki 
czemu są one bardzo łatwe do 
serwisowania praktycznie dla 
każdego mechanika wózków wi-
dłowych. Do mocnych stron Bau-
manna dochodzi także solidność 
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wykonania – na rynku wciąż pra-
cują urządzenia produkowane 
w latach 70. XX wieku! A ponie-
waż Baumann zapewnia bardzo 
dobre zaopatrzenie w części 
zamienne, marka ta jest bardzo 
chętnie wybierana wśród uży-
wanych wózków bocznych, które 
wciąż dominują na polskim rynku. 

W razie potrzeby Baumann 
wyposaża swoje wózki w różne-
go rodzaju osprzęty dodatkowe, 
takie jak np. trawersy do dłużyc, 
pantografy, pozycjonery wideł itp. 
Dużym atutem Baumanna jest 
fakt, że wszystkie tego rodzaju 
osprzęty dodatkowe pochodzą 
z własnej fabryki i własnego biu-
ra konstrukcyjnego, dzięki czemu 
są one optymalnie dopasowa-
ne do wózka oraz sprawdzone 
w eksploatacji.

Drugą grupę wózków bocz-
nych tworzą wózki 4-kierunkowe 
(czterodrożne), stosowane tam, 
gdzie liczy się maksymalna ma-
newrowość. Czołowym w świecie 
specjalistą w tej dziedzinie jest 
niemiecka firma HUBTEX Ma-
schinenbau z siedzibą w Fuldzie.

W tej dziedzinie HUBTEX 
może poszczycić się najszerszą 
ofertą, obejmującą następujące 
rodzaje wózków:
 4-kierunkowe wózki 3-koło-

we, z napędem spalinowym 
(Diesel/LPG) lub akumulato-
rowym, o udźwigu od 3 do 10 
ton,

 wielokierunkowe wózki 3 
i 4-kołowe z napędem aku-
mulatorowym, o udźwigu do 
25 ton,

R E K L A M A

 wózki wielokierunkowe do 
kompletacji ładunków długich.

Wózki Hubtex oferowane 
są z kołami pełnymi, elastycz-
nymi do pracy na zewnątrz lub 
nierównych posadzkach oraz na 
kołach twardych, wulkolanowych 
do pracy na posadzkach przemy-
słowych.

Z uwagi na skrętność wszyst-
kich kół i poruszanie się w każdą 
stronę wózki 4-kierunkowe są 
niezastąpione wszędzie tam, 
gdzie wymagane jest manew-
rowanie na krótkich dystansach, 
a także w bardzo wąskich kory-
tarzach roboczych, gdzie wózki 
takie mogą być prowadzone 
w systemie szynowo-rolkowym 
lub indukcyjnie.

Jeżeli oprócz składowania 
ładunków wymagana jest ich 
kompletacja/komisjonowanie, 
wózki wielokierunkowe mogą być 
wyposażone w platformę robo-
czą zapinaną do wózka poprzez 
szybkozłącze elektromechanicz-
ne. Platforma taka posiada wła-
sny pulpit sterujący, dzięki czemu 
operator steruje wszystkimi funk-
cjami wózka z poziomu platfor-
my. Jeżeli kompletacja stanowi 
wyłączną pracę, Hubtex oferuje 
wózki całkowicie dedykowane 
wyłącznie do kompletacji.

Polskie przedstawicielstwo 
obu producentów reprezentuje 
firma HUBTEX Polska z Krakowa, 
oferująca swoim klientom facho-
we doradztwo, sprzedaż, wyna-
jem i serwis techniczny.        

  |  Hubtex Polska

www.hubtex.com.pl 
Tel.: 12 307 25 25                  E-Mail: biuro@hubtex.pl

www.baumann.pl
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Rozwiązania na miarę 
potrzeb branży drzewnej

Firma KOGI jest cenionym producentem urządzeń suchego odpylania 
i transportu pneumatycznego dla różnych branż i gałęzi przemysłu, które 
z powodzeniem zaopatruje od ponad 25 lat. Przedsiębiorstwo wykonuje 
również kompleksowe projekty instalacji odwiórowania. Oferowane 
urządzenia filtracyjne minimalizują szkodliwe działanie pyłu powstającego 
przy obróbce drewna, PCV, aluminium, gumy, przez co pełnią ważną rolę 
w ochronie zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych.

Głównymi odbiorcami pro-
duktów firmy KOGI są zakłady 
przemysłu drzewnego, a także 
producenci pelletu oraz zakła-
dy przemysłowe spoza branży 
drzewnej. Produkowane urzą-
dzenia filtracyjne znajdują 
swoje zastosowanie w obróbce 
technologicznej drewna, papie-
ru, tworzyw sztucznych, tkanin, 
gumy oraz aluminium.

Odciągi 
stanowiskowe

Stosowanie odciągów pod-
nosi bezpieczeństwo i higienę 
pracy, zmniejsza zagrożenie po-
żarowe. Co istotne, urządzenia te 
nie zmieniają bilansu cieplnego 
w pomieszczeniach, w których 
pracują. KOGI produkuje stano-
wiskowe odciągi wiórów i pyłów 
o wydajności od 1100 do 8000 
m³/h. Są to urządzenia: W1, 
W2, W3 i W4-4M i W4-5M oraz 
W5-7M, które wykonywane są 
w dwóch wersjach – z silnikiem 
elektrycznym montowanym 
od dołu lub od góry korpu-
su, w zależności od potrzeby 
usytuowania króćca ssącego 
odciągu. W odciągach wiórów 
i pyłów stosowane są wyłącznie 
silniki trójfazowe, na zamówie-
nie klienta istnieje możliwość 

montażu silnika jednofazowe-
go. Wersja odciągów dobierana 
jest indywidualnie pod potrzeby 
klienta zgodnie z określonym za-
potrzebowaniem na powietrze 
z uwzględnieniem filtrowane-
go medium. Wszystkie odciągi 
KOGI wyposażone są w worki 
filtracyjne z włókniny poliestro-
wej, antyelektrostatycznej oraz 
w wytrzymałe, bawełniane worki 
na odpady lub foliowe worki na 
odpady (do wyboru). Do urządzeń 
oferowane są worki filtracyjne 
różnej długości, w zależności od 
potrzeb odbiorcy. W zależności 
od rodzaju filtrowanego medium 
przez odciąg dobierane są także 
odpowiednie włókniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów 
przeznaczone są do współpra-
cy z pojedynczą obrabiarką lub 
kilkoma jednocześnie, lecz znaj-
dującymi się w bliskiej odległości 
od siebie. Przy pomocy różnego 
rodzaju rozdzielaczy z zasuwami 
można podłączyć większą liczbę 
obrabiarek jedynie w przypadku, 
gdy sumaryczne zapotrzebo-
wanie powietrza nie przekro-
czy wydatku odpylacza w jego 
punkcie pracy lub gdy dołączone 
obrabiarki nie pracują jednocze-
śnie. Do połączenia odciągów 
z obrabiarkami oferowane są: Odciąg W3.
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węże elastyczne z poliuretanu 
zbrojonego sprężyną stalową 
oraz system rur, kolan i kształtek 
stalowych wykonanych z blachy 
ocynkowanej.

Worki filtracyjne
Firma KOGI produkuje fil-

try workowe o wydajności od 
5000 m³/h. Filtry workowe są 
urządzeniami stosowanymi 
w centralnych instalacjach od-
-ciągowych, są świetną alterna-
tywą dla wywiewnych instalacji 
odciągowych, bowiem zastoso-
wanie filtra workowego nie po-
woduje zmiany bilansu cieplnego 
w zakładzie. Stosowanie filtra 
podnosi również bezpieczeństwo 
i higienę pracy, a także zmniejsza 
zagrożenie pożarowe.

Do typoszeregu filtrów wor-
kowych produkowanych przez 
firmę KOGI należą filtry: FW-3, 
FW-4, FW-5, FW-7, FW-9, które 
są wykonywane w dwóch wer-
sjach: otwartej i zabudowanej. 
W pierwszym przypadku filtry 
są montowane wewnątrz hali 
produkcyjnej, w drugim – filtry są 
obudowane kontenerem z blachy 
ocynkowanej i montuje się je na 
zewnątrz hali. W obu wersjach 
odpady powstające podczas 
obróbki mogą być gromadzone 
w workach na odpady lub – co 
jest metodą bardziej zaawan-
sowaną technologicznie – są 
mechanicznie usuwane poprzez 
zastosowanie wygarniacza ra-
klowego. Wygarnięte odpady 
z filtra mogą być poprzez śluzę 
celkową dozowane do na przy-
kład podajnika ślimakowego 

i dalej transportowane do zbior-
nika na trociny.

Regeneracja worków filtra-
cyjnych filtrów FW odbywa się na 
skutek wibracji ramy worków fil-
tracyjnych za pomocą silnika-wi-
bratora, który jest zamontowany 
nad workami filtracyjnymi lub na 
skutek regeneracji impulsowej 
worków za pomocą sprężonego 
powietrza. Efektem wibracji jest 
swobodny przepływ powietrza 
przez urządzenie, a przy okazji 
sprzyja to dłuższej żywotności 
worków filtracyjnych. Instalacja 
odwiórowania może być podłą-
czona do kilku obrabiarek jedno-
cześnie. Wcześniej należy jednak 
ocenić, jakie jest zapotrzebo-
wanie na odciągane powietrze 
i dobrać filtr oraz wentylator 
o odpowiedniej wydajności. Przy 
zastosowaniu filtra workowego 
w wersji zabudowanej usytuowa-
nego na zewnątrz hali produkcyj-
nej niezbędne jest zastosowanie 
kanału powrotu powietrza do hali 
produkcyjnej. Wysysane podczas 
pracy ciepłe, lecz obciążone 
pyłem i trocinami powietrze, 
powraca po oczyszczeniu do 
pomieszczeń roboczych, sta-
bilizując warunki klimatyczne 
zakładu. Takie rozwiązanie nie 
zmienia bilansu cieplnego w po-
mieszczeniu, co jest szczególnie 
korzystne podczas niskich tem-
peratur. W zależności od wielko-
ści filtra workowego na każdym 
z kanałów powrotnych stosuje 
się jedną lub dwie klapy prze-
ciwwybuchowe.                     

 | KOGI
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KOGI jest producentem:
 • systemów transportu pneumatycznego i odpylania linii pelletowania 

i brykietowania odpadów,
 • instalacji centralnego odpylania i transportu pneumatycznego,
 • stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów,
 • filtrów workowych,
 • wentylatorów transportowych,
 • cyklonów,
 • wygarniaczy, łapaczy klocków,
 • zbiorników na trociny,
 • śluz celkowych,
 • podajników,

oraz całego szeregu innych akcesoriów, takich jak:
 • kształtki i kanały, opaski spinające i elementy wentylacyjne o przekroju 

okrągłym oraz prostokątnym,
 • worki filtracyjne i na odpady,
 • opaski zaciskowe worków do urządzeń odpylających.

„Nasz system

Eliminuje
najmniejsze
iskry przed

powstaniem
dużych

szkód”
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Sprężarki śrubowe 
z wtryskiem oleju 
o zmiennym wydatku

Nie tylko niewielkie wymiary i pionowa 
koncepcja zabudowy stanowią o rewolucyj-
ności kompaktowych sprężarek. Również 
wydatek sprężarki wzrósł nawet o 12% 
przy jednoczesnym niższym zużyciu energii 
elektrycznej. Nowe sprężarki GA7-110VSD+ 
przeciętnie zużywają o 50% mniej energii 
niż porównywalne sprężarki stałoobrotowe. 
Są to urządzenia całkowicie nowej generacji, 

Przełomowa i energooszczędna 
technologia kompaktowych 
sprężarek

W kwietniu 2013 roku na targach w Hanowerze firma Atlas Copco zaskoczyła rynek 
nową, kompaktową sprężarką śrubową z wtryskiem oleju o mocy od 7 do 37 kW – 
GA 7-37VSD+. W 2016 roku seria sprężarek została poszerzona o kolejne modele: 
GA37-75 VSD+, a w kolejnym roku rozbudowano ją aż do 110 kW – GA75-110 VSD+.

sterowane zmienną prędkością obrotową sil-
nika (zmienny wydatek) i są w stanie spraw-
dzić się w większości branż i zastosowań. 
W znaczny sposób przyczyniają się do reali-
zacji potrzeb ekologicznej gospodarki.

Firma Atlas Copco, oferując nową sprę-
żarkę VSD+, odpowiedziała tym samym na 
najbardziej palące potrzeby klientów: lepsze 
parametry wydajnościowe, niższe zużycie 
energii, niskie poziomy hałasu i mniej miejsca 
potrzebnego do zainstalowania urządzenia. 
Sprężarka z napędem o zmiennej prędkości 

GA VSD+ osiąga lepsze wyniki nawet przy 
pełnym obciążeniu niż porównywalna sprę-
żarka pracująca w systemie dociąż/odciąż.

Innowacja w sprężarkach 
z wtryskiem oleju, 
chłodzonych olejem

Dzięki zastosowaniu wewnętrznego 
silnika z magnesami stałymi inżyniero-
wie zaangażowani w projekt i wykonanie 
modelu GA VSD+ zauważyli znaczącą po-
prawę parametrów. Ten całkowicie nowy, 
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zaprojektowany w firmie Atlas Copco silnik 
osiąga wydajność odpowiadającą klasie 
efektywności IE 4 (klasa silników o wydaj-
ności Super Premium). Silnik i układ prze-
niesienia napędu korzystają z jednego 
wału napędowego i są ustawione w pozycji 
wertykalnej, dzięki czemu zajmują o 55% 
mniej miejsca w porównaniu do urządzeń 
z poprzedniej serii. Cały układ przeniesienia 
napędu jest zupełnie zamknięty, a do chło-
dzenia silnika i smarowania stopnia oraz 
łożysk służy jeden obieg oleju. Rezultatem 
jest cicha (nawet 62 db(A)), niezawodna 

i kompaktowa sprężarka, która pozwala na 
oszczędność miejsca i energii, osiągając 
równocześnie wyższą wydajność sprężo-
nego powietrza.

Mała sprężarka, wielkie 
możliwości

Firma Atlas Copco poddała surowej oce-
nie każdy element nowej sprężarki: wydaj-
niejszy wentylator, wytrzymały układ wlotu 
powietrza, eliminacja strat na spustach kon-
densatu i najlepsze podzespoły elektronicz-
ne. Wszystkie te elementy składowe razem 

z nowym układem przeniesienia napędu 
w porównaniu do tradycyjnej sprężarki pracu-
jącej w systemie dociąż/odciąż tego samego 
typu dają oszczędności energii elektrycznej 
średnio na poziomie 50%.

W porównaniu do dotychczas ofero-
wanych sprężarek z napędem o zmiennej 
prędkości firmy Atlas Copco nowy model GA 
VSD+ jest jeszcze o 15% wydajniejszy. Wersja 
Full-Feature, czyli urządzenie z wbudowanym 
osuszaczem, jest dostępna jako opcja.     

  |  Atlas Copco

e-mail: info@maszyny-drewmet.pl
www.maszyny-drewmet.pl
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Wielopiła Raimann KM 310:

–  rok produkcji: 1999
–  maksymalna szerokość cięcia: 

310 mm
–  maksymalna wysokość cięcia: 

80 mm
–  mocny silnik tnący: 37 kW
–  szybkość posuwu: do 30 m/min
Cena: 52.800 zł

Używane maszyny 
wiodących producentów

Wielopiły, szlifierki szerokotaśmowe, sękarki – to tylko niektóre z 350 maszyn 
i urządzeń do obróbki drewna, jakie w swojej ofercie ma firma P.P.H.U. INTER-PART 
Aleksander Tybora. Obok szerokiego asortymentu obrabiarek renomowanych firm 
polskich oraz importowanych z krajów zachodnich (z Niemiec, Holandii, Belgii, 
Szwajcarii, Danii) firma zajmuje się także demontażem linii produkcyjnych.

Zakłady zajmujące się obróbką 
drewna coraz częściej kupują 
maszyny za pośrednictwem 
firm, które są w stanie zaofe-
rować im szeroki wachlarz 
możliwości, nierzadko realizując 

zamówienia według indywidu-
alnych potrzeb. Takim przedsię-
biorstwem jest firma Inter-Part, 
której pracownicy – oprócz 
sprzedaży maszyn i urządzeń 
– udzielą też fachowej pomocy 

w zakresie doradztwa technicz-
nego. Przedsiębiorstwo świad-
czy też usługę uruchamiania 
obrabiarek na miejscu u klienta, 
transportu do miejsca docelowe-
go, a także sprzedaży ratalnej 

i leasingowej na dogodnych dla 
klienta warunkach.               

Okleiniarka Holz-Her 
Sprint 1310-1 
(cykliny profilowe):

–  polerka
–  frezowanie góra-dół
–  kabina
–  maksymalna wysokość 

elementu: 45 mm
–  prędkość posuwu: 11 m/min
–  dwie rolki dociskowe
Cena: 26.000 zł

Szlifierka szerokotaśmowa
Johannsen Kombi 1000:

–  dane silnika: 380 V, 50 Hz,  
25,2 A, 11 kW

–  szerokość szlifowania:  
maks. 1000 mm

– wysokość robocza:  
maks. 170 mm

–  szczotka: sprężone powietrze 
6 barów, elektryczna regulacja 
wysokości

–  cyfrowy wyświetlacz
–  prędkość posuwu:  

1 x 5,5 m/min, 1 x 11 m/min
Cena: 18.200 zł

Sękarka Ayen 
Alomat AL 100:

–  średnica fleka: maks. 35 mm
–  moc: 1,5 kW
–  posuw automatyczny
Cena: 4000 zł
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