
TRAK TASMOWY DS 1050 ECO dla nieduzych zaklad6w 

Oszczedny dla kieszeni tartaczniköw 
Stacjonarny trak tasmowy, 

taki jak DS 1050 ECO, zajmuje 
mato miejsca, wykazuje niskie 

koszty inwestycyjne i ela
stycznosc podczas montazu. 

rak tasmowy DS 1050 
ECO to idealne rozwict
zanie dla nieduzych 

W firmie Trans-Trak mogct oni 
nabyc wi~zb~ wycinanct pod 
indywidualne zam6wienie do 
dlugosci e lement6w nawet 13 
m. Dlugosc ta jest bardzo istot
na w przypadku, gdy elementy 
konstrukcji nie mogq byc lctczo
ne. Wysokct jakosc uslug, precy
zj~ ci~cia i terminowosc udalo 
si~ osictgnctc wlasnie dzi~ki DS 
1050 ECO. 

bezposrednict widocznosc ci~te
go materialu, a tym samym caly 
czas moze sprawowac kontro-
1~ nad jakoseiet procesu ci~cia. 
Poziomy trak tasmowy wypo
sazony jest w silnik Diesla VM 
o mocy 55 kW i moze cictc klody 
o srednicy do 1 m oraz maksy
malnej dlugosci 13 m na bale, 
deski, laty itp. Maszyna poradzi 
sobie r6wniez z nier6wnosciami 
klody - korowarka umieszczo
na ze strony wcinajqcej usuwa 
kor~ wraz z zabrudzeniami, 
dzi~ki czemu pila tnie prawid
lowo i bez zadnych przeszk6d. 
Pozwala to bardzo znaczctco wy
dluzyc jej zywotnosc. 

zaklad6w t artacznych zajmu
jqcych si~ u slugowym przecie
raniem drewna. Dlatego taka 
wlasnie maszyna kilka lat temu 
zostala zakupiona do polozone
go w miejscowosci Luszowice 
zakladu TRANS-TRAK, nale
zctcego do Janusza i Jaroslawa 
Wr6bl6w. Propozycja firmy 
RESCH&3 GmbH z Poludniowe
go Tyrolu zastctpila pracuj&cy 
t arn wczesniej mniejszy trak 
tasmowy. Rozw6j zakladu wy
musil bowiem na wlascicielach 
decyzj~ o zakupie bardziej pro
fesjonalnego modelu. 
Malepolski tartak specjalizuje 
si~ w przetarciu drewna igla
stego. Dzi~ki wycinaniu drew
na na r6zny asortyment uda
lo si~ mu znalezc odbiorc6w 
zar6wno wsr6d duzych firm, 
jak i os6b prywatnych. Auto
matyczne u stawianie grubosci 
ci~cia traka tasmowego umoz
liwia bowiem ci~cie kazdej klo
dy pod zctdany wymiar klienta. 

Jest to podstawowa i najmniej
sza wersja traka dost~pna 

w ofercie niemieckiego produ
centa - w sam raz dla poczctt
kujqcego albo nieduzego tarta
ku, kt6ry chce jednak oferowac 
profesjonalne uslugi na wyso
kim poziomie. Jest to wersja 
oszcz~dna dla kieszeni inwesto
ra. Na niskct cen~ tego modelu 
wplywa brak kabiny operatora. 
Ten za pomocq przycisk6w ste
ruje maszynq, do dyspozycji ma 
r6wniez monitor do ustawiania 
wysokosci ci~cia. Stanowisko 
operatora znajduje si~ pod zada
szeniem i porusza si~ wraz z pilct 
wzdluz torowiska (kloda lezy 
w miejscu, natomiast pila prze
mieszcza si~ w trakcie przetar
cia). umozliwiajqC bezposredni 
widok na cykl ci~cia oraz pod
noszenie i obnizanie glowicy 
pily. Operator, kt6ry porusza si~ 
wraz z calym suportem pily, ma 

Lepsze i pewniejsze prowadze
nie pily zapewniajq hydraulicz
ne prowadnice. Obie mogq byc 
pojedynczo przysuwane na jak 
najmniejszct odleglosc do klody. 
Trociny sct zbierane w skrzyni, 
kt6ra jest automatycznie opr6z
niana po osictgni~ciu polozenia 
koncowego kabiny. Za pomocct 
transportera umieszczonego 
obok traka gotowy ci~ty mate
rial w~druje do dalszej obr6bki. 
Pracujqcy w Luszowicach trak 
DS 1050 ECO jest wyposazony 
w jeden hydrauliczny podajnik 
kl6d, kt6ry podaje klod~ na to
rowisko. Nast~pnie za pomocq 
dw6ch lancuch6w obracaj&cych, 

Do obstugi traka potrzebny jestjeden operator. kt6ry za pomacq przycisk6w steruje maszynq. 

jednego walca wzdluznego, jed
nego dwustronnego winkla oraz 
pi~ciu kleszczy mocujqcych klo
da zostaje ulozona i przymoco
wana do ci~cia. 
W parku maszynowym tartaku 
znajduje si~ takze obrzynarka 
tarczowa K5200, r6wniez firmy 
Resch&3, umozliwiajqca obrzy
nanie desek do dlugosci 5,2 m. 
Za pomocq regulowanego ogra
nicznika desk~ mozna ucictc 
r6wnolegle na zctdany wymiar. 
Ograniczniki boczne umozli
wiajct ci~cie lat. 
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