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LIGNA 
Obrzy narka podw6jna zaprezentowane na targach -
Nowa jakoSC od Resch&3 
Nowa podw6jna obrzynarka OB 5200-65 to rozwiqzanie, kt6re umoiliwia 
fatwq i szybkq obr6bk~. Dzi~ki temu, ie umieszczony w urzqdzeniu 
e/ement nie jest przesuwany, udafo si~ uzyskac znacznie wyiszq ja kose 
gotowego produktu przy mniejszym nakfadzie pracy operatora. 

Zasada dzialania maszyny jest pro
sta- element obrabiany lezy na stole, 

a dwie piiy przesuwajq si~ do przo
du i do tyiu. Oodatkowo dwie rolki 
dociskowe, u mieszczone przed i za 

ostrzem piiy dociskajq desk~ i utrzy

m ujq jq na m iejscu. 

Lepsza jakosc obrobki 
Przy zwyklym podw6jnym obrzy
naniu, gdzie deska jest przesuwana, 
moie si~ zdarzyc, ze ma ona lekko iu

kowaty kszt al t. W nowej obrzynar

ce OB 5200-65 deska po obr6bce jest 
idealnie prosta. Przez t o, :i:e element 

obrabiany nie jest przesuwany, tyl
ko le:i:y na stole, caie urzqdzenie zaj

muje mniej miejsca ni:i: inne obrzy
narki. Ponadto do obslu gi maszyny 

potrzebna jest t ylko jedna osoba, ina
czej niz w przypadku wi~kszosci tego 
typu urzqdzen, gdzie przy przesuwa

n iu deski kt os musi stac za maszynq, 

aby odbierac gotowy produkt . 
Na amperomierzu, kt6ry jest umiesz
czony na silniku piiy, ustawiona 

jest maksym alna pr~dkosc posuwu. 

W obrzynarce OB 5200-65 n ie jest 
potrzebne odsysanie. Poprzez duzq 

pr~dkosc obrotowq brzeszczot6w pi

ly mqczka drzewna jest w rzucana do 

specjalnie dla niej przeznaczonego 

zbiornika. 
Obr6bka w OB 5200-65 przebiega 

Dane techniczne: 

Maks. szerokosc przepustowa 
Maks. wysokosc przepustowa 

Maks. dtugosc ci~cia 
Maks. odst~p mi~dzy pitami 

Min. odst~p mi~dzy pitami 

Srednica pity 
Pr~dkosc posuwu 
Elektryczne silniki pity 

Dtugosc maszyny 

Szerokosc maszyny 
Wysokosc maszyny 
Waga 

850mm 

65 mm 
5200 mm 

50omm 

60mm 

300mm 
0-90 m/min. 
2X4,6 KW 

7500 mm 

1400mm 
1500 mm 
1500 kg 

szybko i sprawnie. Najpierw na sto

le u kiada si~ produkt , kt6ry ma zo
st ac obrobiony. Kazda pojedyncza de

ska jest ustawiana odpowiedn io do 

linii zerow ej (lewy, st aiy blat piiy) za 
pom ocq lasera. Nast~pnie, r6wnie:i: 

przy pomocy linii laserowych, drugi 
blat pily (regulowany) jest ustawia

ny w taki spos6b, aby u zyskac m ak

symalnq wydajnosc. Na panelu ste
rowan ia mo:i:na r6w nie:i: ustawic 

okreslone, :i:qdane wymiary. Boczne 

ograniczniki ruchu, przestawialne 
w zakresie od 3 do 16 cm umo:i:liwiajq 
r6wniez ci cie na listwy. 


