
TRAK I Stacjonarny ES 1050 PROFI 

Przycina dtuZyc~ 
na okreSlong dtugoSC 

Bezposrednia widocznosc 
ci~tego materiatu umozliwia 
ci~gt~ kontrol~ jego jakosci. 

Przedsi~biorstwo Krodach, polo
zone w miejscowosci Dobra w woj. 
l6dzkim, specjalizuje si~ w ci~ciu 

drewna iglastego. Aby podniesc 
jakosc swiadczonych przez siebie 
uslug, wlasciciel Andrzej Nowicki 
zdecydowal si~ na zakup stacjonar
nego traka ES 1050 PROFI. 
Ten poziomy trak tasmowy, do
starczony przez firm~ Resch & 3 
z poludniowego '!Yrolu, wyposazo
ny jest w silnik elektryczny 37 kW 
i moze ciCle klody o srednicy do 1,1 
m oraz maksymalnej dlugosci 13 
m na bale, deski, laty itp. Maszyn~ 
obsluguje tylko jeden operator za 
pomoc<l dw6ch joystick6w i doty
kowego monitora. Operator siedzi 
w kabinie, kt6ra porusza si~ wraz 
z pilCl wzdluz torowiska. Zjezd:i:Clcej 
kabiny ma on bezposredni widok 
na pil~ tasmowCl, na jej podnosze-

Dane techniczne traka ES 1050 PROFI 

Maks. ~rcdnica klody I.IOOmm 

Srcdnica kola 1.050 mm 

Szcrokosc kola 105mm 

Okorki 25mm 

Maks. s kok 900mm 

Maks. gl~bokosc ci~cia 460 mm 

Szcrokosc toru 1.30011\111 

Wysokosc calkowita 3.000mm 

Szcrokosc colkowila 3.800mm 

Calkowito szcrokosc pily 3.200mm 

Dlugosc pily 6.800mm 

Szcrokosc pily 120mm 

Grubost pily 1,2mm 

Posuw z rcg. plynn'l hydraul. 0 -40 m/min 

Nap~d glowny diescl/silnik 37 kW 

nie i obnizanie, na pil~ podcinajClCCl 
oraz wskaznik cisnienia napr~ze
nia pily tn<lcej. Bezposrednia wi
docznose ci~tego materialu umoz
liwia ciClglCl kontrol~ jego jakosci. 
W przypadku nier6wnosci klody 
obustronna korowarka usuwa kor~ 
wraz z zabrudzeniami, dzi~ki cze
mu pila tnie prawidlowo i bez zad
nych przeszk6d. Pozwala to bardzo 
znaCZClCO wydlu:i:yejej zywotnOSC. 
Trak ES 1050 PROFijest wyposazo
ny w kap6wk~. dzi~ki kt6rej kazda 
deska moze bye przycinana auto
matycznie na ZCldanCl dlugose. Dla
tego tartak moze oferowac uslug~ 
przycinania dluzycy na okreslone 
przez klienta dlugosci. 
Hydrauliczne prowadnice docis
kowe zapewniajCllepsze i pewniej
sze prowadzenie pily. Aby zapo
biec jej nagrzewaniu si~ podczas 
cofania si~ kabiny, prowadnice 
SCl rozpr~zane. Precyzyjne ci~cie 
mozn a uzyskae nawet przy szyb-

szym posuwie. Obie prowadnice 
mog<l bye pojedynczo przysuwa
ne na jak najmniejsz<l adleglose 
do klody. Trociny SCl zb ierane 
w skrzyn i, kt6ra jest automatycz
nie opr6zniana po osiClgni~ciu po
lozenia koilcowego kabiny. 
Hydrauliczna wciClgarka kl6d 
umieszcza drewno na podajniku. 
Za pomoc<l trzech lailcuch6w obra
cajqcych, dw6ch walc6w wzd.luz
nych i dwustronnego winkla oraz 
pi~ciu kleszczy mocuj<lcych kloda 
zostaje ulozona i przymocowana 
do ci~cia. Material ci~ty jest auto
matycznie i odlozony obok maszy
ny na lailcuchy wyciClgarki. 
Zakup traka ES 1050 PROFI po
zwolil tartakowi wycinae drewno 
na r6zny asortyment, co z kolei 
zaowocowalo znalezieniem od
biorc6w gl6wnie wsr6d os6b pry
watnych. W firmie Kradachklient 
moze zam6wic wi~zb~ wycinan<l 
pod indywidualne zam6wienie do 
dlugosci element6w nawet 13 m. 
Dzi~ki precyzyjnemu ci~ciu trak 
stacjonarny poprawil r6wniez ja
kose oferowan ego towaru, a szyb
kose pracy maszyny (28vm3/8vh) 
przelozyla si~ na terminowose 
wykonywania uslug. 

(sm) 

clckt ryczny Trak jest wyposazony w kap6wke, dzieki kt6rej deski moina przycinat autamatycznie na iqdanq 
dlugost. Jot. Resch & 3 


