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Resch&3 na targach w Klagenfurcie 

Wprowadzajq. nowoSci, podnoszq. jakoSC 
Firma Resch&3, znana z produkcji niestandardowych stacjonarnych i przenosnych trak6w tasmowych, na targach 
Holzmesse w Klagenfurcie zaprezentowafa swoje trzy rozwiqzania w udoskonalonych wersjach. 

Barbara Fride 

Jui od wielu lat Reseh&3 speejalizuje 

si~ w produkeji pil tasmowyeh, staejo

narnyeh i mobilnyeh, a produkty tej fir
my znajdujq nabywe6w r6wniez w Pol
see. Oferta obejmuje takze obrzynarki, 

ostrzalki i rozwieraki. Z rozwiqzaniami 
firmy, r6wniez tymi najnowszymi, moz
na bylo si~ zapoznac podezas minionych 

targ6w Holzmesse w Klagenfureie. 

Jeszcze bardziej efektywnie 
Na speejalne zyezenie klienta staejo

narny trak tasmowy ES 1050 PRO
FI moze zostac wyposazony w pil~ 

dwustronnie uz~bionq, kt6ra podno

si efektywnosc calego urzqdzenia na
wet o 30%. Do tej pory podezas wraea
nia pily najwi~kszym problemem byl 

brak korowarki. Dlatego do dw6eh obu-

stronnyeh korowarek po raz pierwszy 
dolqezono trzeeiq do ei~eia podezas po

wrotu pily. Trzecia korowarka gwaran

tuje pile gl6wnej wykonanie czystego 
wejseia i wyjscia, co ma duze znaeze
nie przy nier6wnosciaeh ezy zabrudze

niach materialu. Podnosi si~ r6wnie:i: 
:i:ywotnosc z~b6w pily. 
Trak ES 1050 PROFI wyposazony je>t tak-

linia COMPACT. W tej maszynie stero

wanie znajduje si~ z tylu pily, na zie
mi. Pila i torowisko Sq tu identyezne 

jak w maszynie PROFI. Maszyna jest 

r6wniei: wyposazona w hydrauliezne 
prowadniee dociskowe. Speejalny suw 
1100 mm umoi.liwia ci~cie ponadwy

miarowych kl6d (maksymalnie 1,25 x 
1,5 m). Nowa seria COMPACT jest bar-

i.e w hydrauliezne prowadniee doeisko- dzo wytrzymalq, solidnq i bardziej 

we, kt6re zapewniajq lepsze i pewniejsze kompaktowq wersjq t rak6w PROFI 
prowadzenie pily, kap6wk~. wyei'igark~ o bardzo wysokiej jakosei obr6bki. 
do desek ulatwiajqcq transport uei~tego Z uwagi na korzystny stosunek jakosei 

materialu do obrzynarki tarezowej, ob- do eeny w serii COMPACT, urzqdzenie 
miar kl6d oraz Iaser liniowy. 

Linia COMPACT 
Drugi produktem, dostarezanym do 
traka tasmowego ES 1050 PROFI, jest 

Linia COMPACT_ Fot Resch&3 

sprawdzi si~ r6wniei. u tych klient6w, 
kt6rzy dopiero rozpoczynajq przeciera
niedrewna. 

Obrzynarka DB 90 pierwszy 
raz na targach 
Po raz pierwszy na targaeh w Klagen
fure ie, firma Resch&3 zaprezentowala 

obrzynark~ dwustronnq DB 90. 
Maszyna pozwala na maksymalnq pre

cyzj~ obr6bki dzi~ki temu, i.e deska pozo

staje na stole, a glowica z pilami porusza 
si~ tarn i z powrotem. R6wniei. dzi~ki te
mu, i.e deska znajduje si~ na stole, moi.na 
zaoszez~dziC sporo miejsea. 
Dodatkowo dwie rolki z przodu i z ty-

tu pil, dociskajq i moeujq desk~. Ta no
wa metoda praey jest unikalna na ryn

ku i zapewnia preeyzyjne, r6wnolegle 
i proste ciE:eie. 

Opr6cz tego maszyna zapewnia r6w
niei. maksymalnq wydajnosc, gdyi. 

silniki pil tarezowyeh Sq stale monitoro

wane. Kontrola zui:yeia energii pozwa
la na automatyczne dopasowanie i usta
wienie optymalnej pr~dkosci posuwu. 

Maszyna nie wymaga dodatkowe

go odeiqgu. Dzi~ki pr~dkosei obroto
wej pily, trociny Sq wrzueane do tylu, 
do skrzyni na troeiny. Pojemnik jest 
opr6:i:niany za ka:i:dym razem w pozy

cji koileowej. 

Obrzynarka DB 90. Fot Resch&3 

Do obslugi obrzynarki DB 90 potrzeb

ny jest tylko jeden operator, gdyi: nie 
ma potrzeby odbierania i podawania 
deski, kt 6ra pozostaje ealy ezas na sto

le. Obsluga maszyny jest bardzo pro

sta, poniewai. kai.da pojedyncza deska 

jest wyr6wnywana za pomocq Iase

ra liniowego i lailcueh6w do linii zero 

(do lewej, stalej pily). Nast~pnie druga 
pita ruehoma jest ustawiana za pomo
Cq lasera liniowego tak, aby otrzymac 

maksymalnq wydajnosc. Na panelu 
sterowania mo:i:na r6wniei. ustawic 
okreslonq miar~. Boezne ograniczniki, 
regulowane od 3 do 16 em umoi:liwiajq 
r6wniei. ei~eie tat. 




