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Rozwiqzania od firmy Resch&3 GmbH 

Pewniejsze prowadzenie pH:y 
Firma TRANS-TRAK Wr6be/ S.C. z powiatu dqbrowskiego stosuje 
uiywany trak tasmowy OS 1050 ECO oraz obrzynark~ tarciowq mode/ 
K5200 z produkcji firmy Resch&3 GmbH z Potudniowego Tyrolu. 
Wczesniej pracowat na mniejszym traku tasmowym, ale rozw6jfirmy 
sktonit go do zakupu bardziej profesjonalnego urzqdzenia. 

Opr. Alicja Bagnucka-Rief 

Poziomy trak tasmowy OS 1050 ECO 
wyposazony jest w silnik diesei VM 
55KW i moze ciq.c klody o srednicy do 
1 m oraz maksymalnej dlugosc ci~cia 
13 m na bale, deski, lat y itp. 

Prosta obsluga 
Trak obslugiwany jest tylko przez jed
nego operatora za pomocq. guzik6w. 
Stanowisko operatora znajduje si~ pod 
zadaszeniem i porusza s i~ wraz z pilq. 
wzdluz torowiska, umozliwiajq.c bez
posredni widok na cykl ci~cia oraz 
podnoszenie i obnizanie glowicy pily. 
Dodatkowo poprzez bezposredni'! wi
docznosc ci~tego materialu operator 
ma ciq.gl<! kontrol~ nad jakosci'l. 
W przypadku nier6wnosci klody koro
warka ze strony wcinajC!Cej usuwa ko
r~ wraz z zabrudzeniami, dzi~ki cze
mu pila tnie prawidlowo i bez zadnych 
przeszk6d. Pozwala to bardzo znaczq.co 
wydluzyc zywotnosc pily. 

Pomocna hydraulika 

ka desk~ mozna uci<!C r6wnolegle na 
zq.dany wymiar. Ograniczniki boczne 
umozliwiajq. ci~cie tat. 
Niezawodnosc t raka oraz profesjonal
ny serwis pozwala w pelni w ykorzy
st ac wszystkie funkcje tej maszyny 
i pracowac bez zakl6ceit. 

Hydrauliczne prowadnice pily za- Wif;zba pod zamowienie 
pewniajq. lepsze i pewniejsze prowa- Mal:opolska firma Wr6bel dzialajq.ca na 
dzenie pil:y. Obie prowadnice mogq. polskim rynku od wielu lat specjalizu-
byc pojedynczo przysuwane na jak je si~ w ci~ciu drewna iglastego. Dzi~-
najmniejszq. odlegl:osc do klody. Tro- ki wycinaniu drewna na r6zny asorty-
ciny sq. zbierane w skrzyni, kt6ra jest 
automatycznie opr6zniana po osiq.
gni~ciu polozenia koitcowego kabi
ny. Za pomocq. transportera obok tra
ka gotowy ci~ty material w~druje do 
dalszej obr6bki. 
Trak wyposazony jest w jeden hy
drauliczny podajnik kl6d maj<!CY na 
celu podawanie kl6d na t orowisko. Za 
pomoq 2 laitcuch6w obracajq.cych, 
1 walca wzdluznego, 1 dwustronne
go winkla oraz 5 kleszczy mocuj'!cych 
kl:oda zostaje utozona i przymocowa
na do ci~cia. 

Dane techniczne 
Maks. srednica ktody 

Sred nica kota 
Szerokosc kota 

Okorki 
Maks. skok 

Maks. gt~bokosc ci~cia 
Szerokosc toru 

Wysokosc catkowita 
Szerokosc cat kowita 

Cal:kowita szerokosc pity 
otugoscpHy 

Szerokosc pity 
GruboscpHy 

ment, znalazl:a ona odbiorc6w wsr6d 
duzych firm oraz os6b prywatnych. 
Klient moze zam6wic wi~ib~ wycina
n'l pod "indywidualne zam6wienie do 
dlugosci element6w nawet 13 m. Moz
liwosc wycinania element6w na dlu
gosc 13 m jest bardzo przydatna, gdy 
elementy w konstrukcji nie mog'! byc 
lC!CZone. 
Sympati~ wsr6d klient6w zjednali so
bie dzi~ki wysokiej jakosei towar6w, 
precyzyjnemu i szybkiemu ci~ciu oraz 
terminowosci. 

Typ 1050 
~--

t.ooomm 
t.osomm = 9Smm 

2Smm 
~ 

960mm 
360mm -= 1.300mm 

3.ooomm 
''= 

3.800mm 
3.200mm 
6.soomm = 120mm 
1,2mm W parku maszynowym znajduje si~ 

tak:Ze obrzynarka tarczowa umozli
wiajq.ca obrzynanie desek do dl. 5,2m. 
Za pomocq. regulowanego ograniczni-

D!ugosc ci~cia wg wymagait klienta 
Posuw z reg. p!ynn'l hydraul. 

13 m standard 
0 -40m/min 

- SSKW Nap~d gt6wny silnik diese! 
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Indywidualne planowanie, produkcja i montaz 

stacjonarnych oraz przejezdnych linii trak6w tasmowych 
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