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42 I Technika 
Obr6bka desek I Resch&3 pokazal nowe rozwi&zanie 

Obustronna obrzynarka 
do "bananowych" desek 
P6tautomatyczna obustronna obrzynarka DB 5200-65 to no
wosc w ofercie firmy Resch&3, kt6r~ moina byto zobaczyc pod
czas tegorocznych targ6w LIGNA w Hanowerze. Zastosowana 
w niej technologia umoiliwia optymalne wykorzystanie surow
ca nawet w przypadku duiej krzywizny obrzynanych desek. 

RAFAt. ROGALSKI 

Dla maszyn wloskiego producenta charakterystyczne jest, ze 
podczas procesu obrzynania deska lezy nieruchomo na stole, 
natomiast glowica z dwiema pilami tarczowymi przesuwa si~ 

wzdluz materialu, dokonujqc ci~cia. Zar6wno przed i za kazdq 
pilq znajdujq si~ rolki, kt6re dociskajq desk~. 
Taka technologia ma spore zalety, kt6re doceniq szczeg6lnie 
tartaki kupujqce surowiec o nieregularnych ksztaltach z teren6w 
g6rskich czy nadmorskich. Powyginane sosny, kt6re tartacznicy 
zartobliwie nazywajq "bananowcami", sq nie lada wyzwaniem 
podczas proces6w przetarcia. Dlatego tez zaklad, kt6ry r6wniez 
z takiego drewna chce uzyskac wysokiej jakosei tarcic~ obrzyna
nq, deski czy laty, na pewno doceni rozwiqzania proponowane 
przez firm~ Resch&3. Tym bardziej ze doswiadczenie jej wlas
cicieli wynika z wieloletniej wsp6lpracy z g6rskimi tartakami, 
funkcjonujqcymi w trudnych warunkach wloskich Alp. 
Kiedy deska lezy nieruchomo na stole, zamiast poruszac si~ 
w stron~ pily, jak to jest w standardowych rozwiqzaniach innych 
producent6w, proces ci~cia jest dokladniejszy, szczeg6lnie ze 
obie pily w obrzynarce poruszajq si~ na stabilnej glowicy. Uzy
skuje si~ lepszy produkt i idealnie ostry kqt ci~cia. Do tego w naj
nowszym modelu DB 5200-65 urz&dzenie obrzyna nie jednq, lecz 
obie strony deski r6wnoczesnie, w idealnie r6wnoleglej linii. 
Najnowszy model pokazany na targach LIGNA pracuje na zasa
dzie p6lautomatu. Dojego obslugi w ystarczy jeden operator, 
kt6rego praca ogranicza si~ gl6wnie do zaladowania desek 
i wygodnego sterowania maszynq, w tym m.in. plynnego dopa
sowywania np. pr~dkosci posuwu do grubosci desek. W stan
dardowych obrzynarkach, w kt6rych deska porusza si~, a pila 
stoi w miejscu, potrzebni Sq dwaj operatorzy -jeden na wejsciu 
i jeden przy zejsciu d eski. 
Obrzynarka firmy Resch&3 ma mniejsze wymagania przestrzen
ne. Zawsze zajmuje dokladnie tyle samo miejsca. Nie oznacza 
to wca le, ze st6l roboczy ogranicza nas do produkcji cztero
metrowych standard6w. Maszyna pracuje z deskami o dlugos-
ci nawet 5200 mm oraz maksymalnej szerokosci 850 mm i gru
bosci 65 mm. 
Ten typ obrzynarki nie wymaga ponadto podlqczenia do odci&
gu, a gromadzone podczas obrzynania trociny Sq u suwane 
po kazdym przejsciu pily. Dlatego tez obrzynarka nie musi stac 
w hali, ale moze r6wnie dobrze pracowac na zewnqtrz, pod 
zwyklq wiatq. 
Konstrukcja maszyny jest stabilna i bezpieczna. Obie pily tar
czowe pracujq pod specjalnq oslonq, a fakt, ze deska nie porusza 
si~, lecz lezy stabilnie na s tole roboczym, jest bezpieczniejszym 
rozwiqzaniem dla os6b poruszajqcych si~ po zakladzie czy wy
jezdzajqcych znienacka w6zk6w widlowych. W por6wnaniu do 
standardowych rozwiqzan stosowanych w obrzynarkach, unika 
si~ r6wniez sytuacji, ze posuwana deska spadnie podczas obrzy
nania i stworzy zagrozenie d la pracownika. 

W najnowszym modelu OB 5200-65 urzqdzenie obrzyna nie jednq, lecz obie strany deski r6wna
czesnie, W idealnie fOWna/eg/ej /inii. fol. Resch&J 


