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Obr6bka drewna 

Sprawdzona 
technologia 
Jui od wielu lat Resch&3 specjalizuje Sif! w 
produkcji pit tasmowych, stacjonarnych i 
mohilnych, a produkty tej firmy znajdujq 
nahywc6w r6wniei w Po/see. Poziomy trak 
tasmowy ES 1200 PROFI jui od pewnego czasu 
znajduje sif! w firmie Solowski w powiecie 
suskim, gdzie jego precyzyjna i szyhka praca 
zapewnia wysokq ja kose cif;cia drewna. 

Barbara Fride 

Trak obstugiwany jest tylko przez jed- Hydrauliczne prowadnice dociskowe za-

nq osob~. kt6ra ma do dyspozycji dwa 
joysticki i monitor. Stanowisko opera

tora znajduje si~ w kabinie, kt6ra poru-

pewniajq lepsze i pewniejsze prowadze

nie pity, zwi~kszajqc jej st abilnosc. Aby 

zminimalizowac nagrzewanie pity, pod-

sza si~ wraz z pilq wzdtuz torowiska. czas cofania si~ kabiny prowadnice SC! 

Poprzez bezposredniq widocznosc ci~

tego materiatu operator ma stahl kon

tra!~ nad jakosciq ci~cia. 

Dobre wyposazenie 
Trak tasmowy ES 1200 Profi wyposa

zony jest w silnik elektryczny o mocy 

45 kW. Moze CiqC ktody 0 srednicy do 

1,5 m. Maksymalna dlugosc ci~cia wy
nosi 13 m. Maszyna przecina drewno 

na bale, deski, laty itp. 

Na poczqtku procesu obr6bki hy

drauliczna wciqgarka kl6d umiesz

cza drewno na podajniku. Za pomocq 

3 lari.cuch6w obracajqcych, 2 walc6w 

wzdluznych,1 dwustronnego kqtow

nika oraz 5 kleszczy mocujqcych, klo

da zostaje ulozona i przymocowana do 
ci~cia . Material jest ci~ty automatycz

nie z pr~dkosciq 30 m'/8 h, a nast~pnie 

odkladany obok maszyny. 

Dane techniczne 

Maks. srednica klody 

Srednica kola 

Szerokosc kola 

Okorki 

Maks. skok 

Maks. gl~bokosc ci~cia 

Szerokosc toru 

Wysokosc catkowita 

Szerokosc catkowita 

Catkowita szerokosc pily 

Dlugosc pily 

Szerokosc pily 

Grubase pily 

Dlugosc ci~cia wg wymagari. klienta 

Posuw z reg. plynnq hydraul. 

Nap~d gt6wny diese! /silnik elektryczny 

rozpr~zane. Obie prowadnice mogq byc 

pojedynczo przysuwane na jak najmniej

szq adleglose da ktody. Powstale podczas 

ci~cia trociny zbierane SC! w skrzyni, kt6-

ra jest automatycznie opr6zniana po osiq

gni~ciu potozenia kori.cowego kabiny. 

Dzi~ki wyposazeniu urzqdzenia w ka

p6wk~ kazda deska moze byc przycina

na automatycznie na iqdanq dlugosc. 

Jest to szczeg6lnie istotne w przypad

ku dtuzycy, umozliwiajqc odbieranie 

material6w o gotowych, okreslonych 

dlugosciach. W przypadku duzych n ie

r6wnosci ktody obustronna korowar

ka umozliwia pile gl6wnej wykonanie 

czystego ci~cia przy wejsciu i wyjsciu, 

co znaczqco wydluza zywotnosc pily. 

Wraz z trakiem istnieje mozliwosc za
kupu ostrzatko-wyr6wnywarki. Dzi~ki 

niej mozna samodzielne i profesjonal
ne ostrzyc brzeszczoty pil. 


