MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
LINIE DO OBRÓBKI DREWNA
ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

O FIRMIE “MAXIMER”
Firma “Maximer” sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem w Europie firmy kanadyjskiej EXPAD Inc. Na
koniec roku 2016 na terytorium Ukrainy została uruchomiona produkcja maszyn do obróbki drewna
SKYWOOD. Urządzenia SKYWOOD są produkowane z importowanych części zalecanych przez firmę EXPAD
Inc.
Dostarczamy urządzenia do przetarcia drewna, sprzęt do mechanizacji wewnętrznej zakładów tartacznych
oraz kompleksowe linie obróbki drewna, konfiguracja których jest dobierana indywidualnie.
Urządzenia SKYWOOD są stosowane w zakładach drzewnych dla produkcji wysokiej jakości materiałów
tartych stosowanych w budownictwie, wykończeniach wnętrz, a także produkcji desek paletowych i
opakowaniowych.
Urządzenia SKYWOOD wyróżniają się wysoką wydajnością przy minimalnym zapotrzebowaniu
energetycznym. Jakość i charakterystyki maszyn dorównują się odpowiednikom produkowanym w UE
mając istotnie mniejsza cenę. Nasza firma zapewnia montaż i uruchomienie urządzeń SKYWOOD, jak
również obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, wraz z dostawami części zamiennych.
TRAKI TARCZOWE I WIELOPIŁY
Urządzenia SKYWOOD są przeznaczone do wzdłużnego cięcia kłód, produkcji tarcicy obrzynanej oraz
przetwarzania oflisów. Urządzenia SKYWOOD produkowane są w technologii kanadyjskiej firmy EXPAD
Inc.
LINIE
Skład linii SKYWOOD jest dobierany indywidualnie, zgodnie z życzeniami i potrzebami zamawiającego.
Firma „MAXIMER” dokona niezbędnych prac w zakresie doboru sprzętu do linii, opracowywania łańcucha
procesów technologicznych, analizy bieżącego procesu produkcji i jego modernizacji.
ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE
Nasi projektanci i konstruktorzy pomogą Państwu zaprojektować i dostosować do aktualnych warunków
Państwa linie do obróbki drewna, zamontować i przeprowadzić rozruch, jak również przeszkolić Państwa
personel do pracy na urządzeniach.
TECHNOLOGIE
Urządzenia SKYWOOD są stale doskonaleni. Obecnie w specyfikacji dostarczanych linii proponujemy
hybrydowy system usuwania trocin, istnieje możliwość zainstalować 3D skaner, który automatycznie
zlicza ilość drewna na wejściu procesu obróbki.
Firma każdego roku bierze udział w targach obróbki drewna: DREMA (Polska), LIGNA (Niemcy), Wood
Fair (Austria), LESDREVMASH (Rosja), LESDREVMASH (Ukraina), Derevoobrabotka (Ukraina),
Derevoobrabotka (Białoruś).
NASZE PRODUKTY:
- Linie do piłowania drewna
- Traki tarczowe
- Wielopiły
- Obrzynarki wielopiłowe
- Urządzenia do obróbki oflisów
- Mechanizacja wewnętrzna zakładu
- Mechanizacja poszczególnych
maszyn
- Serwis
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TRAK TARCZOWY DWUWAŁOWY SD400/SD460
Trak tarczowy SD-400 jest przeznaczony do wzdłużnego przetarcia kłód o średnicy od 120 do 400 mm na
pryzmy dwustronne i deski nieobrzynane.
Nowa wersja SD-460 pozwala na rozkrój kłód o średnicy do 460 mm.
Trak SD-400/ SD-460 jest stosowany jako maszyna pierwszego rzędu przy produkcji palet oraz w innych
zakładach obróbki drewna o wysokich wydajnościach (100-150 m3 drewna okrągłego na zmianę).
Trak jest przeznaczony do przetarcia w jednym przesuwie drewna okrągłego na tarcicę nieobrzynaną o
precyzji 0,5 mm zachowując wysoką jakość uzyskiwanej powierzchni.
Konstrukcja maszyny pozwala rozkrój kłody po osi centralnej.
W celu skutecznego usuwania trocin maszyna została wyposażona w przenośnik taśmowy, zamontowany w
jej dolnej części. Przenośnik dodatkowo posiada separator zapobiegający trafianiu większych odpadów do
systemu aspiracji.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD SD400/SD460
Maksymalna średnica drewna, mm
400
Minimalna średnica drewna, mm
120
Minimalna długość drewna, mm
1100
Średnica piły tarczowej, mm
550
Średnica wału, mm
80
Maksymalna ilość pił na wałach, szt
7
Ilość obrotów na wałach, obr/min
1500
Prędkość posuwu, m/min
0-30
Moc silnika posuwu, kW ............................................................................................................................. 2,2/2*0,37(3.0)
Moc silnika wału górnego, kW ....................................................................................................................... 37(45;55;75)
Moc silnika wału dolnego, kW ............................................................................................................................. 45(55;75)
Wydajność wejściowa, m3/godz ..................................................................................................................... 10 i więcej
Wymiary maszyny, mm
Długość................................................................................................................................................................................. 3 662
Wysokość .......................................................................................................................................................................... 1 886
Szerokość............................................................................................................................................................................ 1 690
Waga, kg ........................................................................................................................................................................... 4 050
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WIELOPIŁA UNIWERSALNA MS260
Dwuwałowa wielopiła МS-260 jest przeznaczona do przeprzetarcia wzdłużnego pryzm dwu- i trzechstronnych
o wysokości do 260 mm (na jednym wale 145 mm) i szerokości do 600 mm na deski obrzynane i kantówki
czterostronne.
Wielopiła МS-260 jest stosowana jako urządzenie drugiego rzędu, razem z trakiem tarczowym tworzą
jednolitą linię produkcyjną o wysokiej wydajności (100-120 m3 drewna okrągłego na zmianę).
Maszyna jest przeznaczona do przetarcia w jednym przesuwie drewna na tarcicę obrzynaną o precyzji 0,5
mm zachowując wysoką jakość uzyskiwanej powierzchni.
W celu skutecznego usuwania trocin wielopiła МS-260 została wyposażona w przenośnik taśmowy, który
dodatkowo posiada separator zapobiegający trafianiu większych odpadów do systemu aspiracji.
Urządzenie nie potrzebuje zmiany ustawień i regulacji wysokości górnych wałków dociskających. System
samodzielnie ustala odpowiednia wysokość, co pozwala na automatyczne przetwarzanie przym różnej
wysokości.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD MS-260
Maksymalna wysokość pryzmy, mm ……………………………………………………………………………………….……….. 260
Minimalna wysokość pryzmy, mm ……………………………………………………………………………………..………….. 25
Maksymalna szerokość pryzmy, mm ……………………………………………………………………………………………… 600
Odstęp między skrajnymi piłami, mm ………………………………………………………………………………. 550
Minimalna długość pryzmy, mm
.………………………………………………………………………………………… 800
Średnica wału, mm ……………....……………………………………………………………………………………………………………… 80
Średnica piły tarczowej, mm ............................................................................................................................................
.
2х400
Maksymalna ilość pił na każdym wału, szt …….......................………………………………………................. 1 5
Szybkość posuwu, m/min. ……………........……………………………………………………………………………………………... 0-30
Moc silnika posuwu, kW .................................................................................................................................................... 2,0
Moc silnika wału górnego, kW ............................................................................................................................. 45(37;55)
Moc silnika wału dolnego, kW ............................................................................................................................. 55 (45;75)
Wydajność wejściowa, m3/godz ......................................................................................................................... 7 i więcej
Wymiary maszyny, mm
Długość .................................................................................................................................................................................. 2 680
Wysokość ............................................................................................................................................................................... 1 610
Szerokość …..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 450
Waga, kg ................................................................................................................................................................................ 3 530
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WIELOPIŁA MS160
Jednowałowa wielopiła МS-160 jest przeznaczona do przeprzetarcia wzdłużnego pryzm dwu- i
trzechstronnych o wysokości do 160 mm i szerokości do 600 mm na deski obrzynane i kantówki
czterostronne. Często wykorzystywana do produkcji palet i desek opakowaniowych.
Wielopiła МS-160 jest stosowana jako urządzenie drugiego rzędu, razem z trakiem tarczowym tworzą
jednolitą linię produkcyjną.
Maszyna jest przeznaczona do przetarcia w jednym przesuwie drewna na tarcicę obrzynaną o precyzji 0,5
mm zachowując wysoką jakość uzyskiwanej powierzchni.
W celu skutecznego usuwania trocin wielopiła МS-160 została wyposażona w przenośnik taśmowy, który
dodatkowo posiada separator zapobiegający trafianiu większych odpadów do systemu aspiracji.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD MS-160
Maksymalna wysokość pryzmy, mm
160
20
Minimalna wysokość pryzmy, mm
Maksymalna szerokość pryzmy, mm
600
Odstęp między skrajnymi piłami, mm
550
Minimalna długość pryzmy, mm
800
Średnica wału, mm
80
Średnica piły tarczowej, mm
450
12
Maksymalna ilość pił na każdym wału, szt
0-25
Szybkość posuwu, m/min
Moc silnika posuwu, kW ............................................................................................................................................................... 2,2
Moc silnika, kW .................................................................................................................................................................... 55(45;75)
Wydajność wejściowa, m3/godz ..................................................................................................................................... 5 i więcej
Wymiary maszyny, mm
Długość .............................................................................................................................................................................................. 2 420
Wysokość
1 450
Szerokość
1 290
Waga, kg ........................................................................................................................................................................................... 1 890
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OBRZYNARKA WIELOPIŁOWA ES-1000
Obrzynarka wielopiłowa ЕS-1000 przeznaczona do przetarcia wzdłużnego pryzm dwu- i trzechstronnych
o wysokości do 100 mm i szerokości do 1000 mm, a także do rozkroju tarcicy nieobrzynanej na deski i
kantówki. Obrzynarka ЕS-1000 jest stosowana jako maszyna drugiego rzędu. Z jej pomocą w zakładach
tartacznych i przedsiębiorstwach stolarskich jest uzyskiwana wysokiej jakości tarcica obrzynana. Zalecana
do wykorzystania w zakładach o średniej i wysokiej wydajności.
Maszyna jest przeznaczona do cięcia w jednym przesuwie pryzmy na tarcicę obrzynaną o precyzji 0,5 mm
zachowując wysoką jakość uzyskiwanej powierzchni.
W celu skutecznego usuwania trocin maszyna ES-1000 została wyposażona w przenośnik taśmowy,
zamontowany w jej dolnej części.
Dodatkowo może być zamontowany:
* wskaźnik laserowy;
* przenośnik rolkowy napędzający lub nienapędzający;
* prowadnica.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD ES-1000
Maksymalna wysokość drewna, mm
100
Minimalna wysokość drewna, mm
20
Minimalna szerokość drewna, mm
960
Odstęp między skrajnymi piłami, mm
920
Minimalna długość drewna, mm
800
Średnica wału, mm
80
Średnica piły tarczowej, mm
350
Szybkość posuwu, m/min
0-40
Moc silnika posuwu, kW ........................................................................................................................................................ 2,2
Moc silnika wału, kW ................................................................................................................................................... 18 (22;30)
Wymiary maszyny, mm
Długość.......................................................................................................................................................................................... 2570
Wysokość
1410
Szerokość
1420
Waga, kg ..................................................................................................................................................................................... 1 920
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OBRZYNARKA WIELOPIŁOWA ES-600
Obrzynarka wielopiłowa ЕS-600 przeznaczona do przetarcia wzdłużnego pryzm dwu- i trzechstronnych o
wysokości do 100 mm i szerokości do 600 mm, a także do rozkroju tarcicy nieobrzynanej na deski i
kantówki. Obrzynarka ЕS-600 jest stosowana jako maszyna drugiego rzędu. Z jej pomocą w zakładach
tartacznych i przedsiębiorstwach stolarskich jest uzyskiwana wysokiej jakości tarcica obrzynana. Zalecana
do wykorzystania w zakładach o średniej i wysokiej wydajności.
Maszyna jest przeznaczona do cięcia w jednym przesuwie pryzmy na tarcicę obrzynaną o precyzji 0,5 mm
zachowując wysoką jakość uzyskiwanej powierzchni.
W celu skutecznego usuwania trocin maszyna ES-600 została wyposażona w przenośnik taśmowy,
zamontowany w jej dolnej części.
Dodatkowo może być zamontowany:
* wskaźnik laserowy;
*przenośnik rolkowy napędzający lub nienapędzający;
* prowadnica.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD ES-600
Maksymalna wysokość drewna, mm
100
Minimalna wysokość drewna, mm
20
Minimalna szerokość drewna, mm
600
Odstęp między skrajnymi piłami, mm
550
Minimalna długość drewna, mm
800
Średnica wału, mm
80
Średnica piły tarczowej, mm
350
Szybkość posuwu, m/min
0-40
Moc silnika posuwu, kW ........................................................................................................................................................ 2,2
Moc silnika wału, kW .................................................................................................................................................... 18 (22;30)
Wymiary maszyny, mm
Długość ........................................................................................................................................................................................ 2570
Wysokość
1450
Szerokość
1290
Waga, kg ..................................................................................................................................................................................... 1 870

7

sky-wood.com

ROZDRABNIACZ SKYWOOD HM-300/4
Maszyna SKYWOOD HM-300/4 jest
stosowana dla rozdrabniania pni drzew,
gałęzi, odpadów drewnianych i uzyskania
zrębki. Urządzenie również wykorzystywane
dla przetwarzania odpadów powstających w
zakładach tartacznych (zrzyny, oflisy) i może
stanowić integralną część linii obróbki
drewna SKYWOOD.

Rozdrabniacz HM-300/4 jest wyposażony w koło zamachowe 125 kg, które tłumi krótko trwające
przeciążenia i pozwala na uzyskanie dobrej jakości zrębki przy minimalnych poborach energii.
DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD HM-300/4
Wysokość otworu wejsciowego, mm………………………………………………………………………..……………………………... 300
Szerokość otworu wejsciowego, mm …………………………………………………………………………………………………………. 320
Maksymalna wysokość wylotu zrębki, mm ……………………………………………………..………………………………… 3 400
Diametr wirnika rozdrabniacza, mm ……….…………………………………………………………..………………………………… 450
Ilość obrotow wirnika rozdrabniacza, mm …….............…………………………………………………………………..………… 750
Ilość noży tnących, szt ………..................………………………………………….……………………………………...............….……… 4
Wydajność, m3/godz……................……………………………………………………………………………………………………… 10-14
Wymiar sita standardowy, mm…………………………………………………………………………………………………... 35-40
Moc silnika podajnika, kW ............................................................................................................................................... 2,2/0,55
Moc silnika wirnika rozdrabniacza, kW...................................................................................................................... 37 (45;55)
Koło zamachowe, kg….......…………………………………………………………………………………………………………………… 125
Rozdrabniacz posiada automatyczne zabezpieczenie od przeciążeń.
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MASZYNA DO FORMATOWANIA TARCZOWA TR6-6
Urządzenie służy do poprzecznego przecinania tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej różnych wymiarów.
Maszyna TR6-6 posiada 6 pil tarczowych, które pozwalają na szybkie ustawienie odpowiednich długości
przecinania. W celu skutecznego usuwania trocin maszyna TR6-6 została wyposażona w przenośnik
taśmowy.

DANE TECHNICZNE MASZYNY SKYWOOD TR6-6
Maksymalna długość obrabianego materiału, mm.............................................................................................................. do 6100
Minimalna długość obrabianego materiału, mm.......................................................................................................... do 600
Grubość obrabianego materiału, mm .............................................................................................................. nie wiecej 125
Ilość tarczy,szt. .................................................................................................................................................................................. 6
Diametr tarczy, mm ....................................................................................................................................................... 400 – 450
Prędkość posuwu, m/min.............................................................................................................................................................. 0 -30
Ilość obrotów, obr/min ......................................................................................................................................................do 3000
Moc znamionowa, kW ..................................................................................................................................................................... 3
Moc silnika posuwu, kW ............................................................................................................................................................... 2,2
Moc silnika przenośnika, kW ..................................................................................................................................................... 1,1
Wymiary maszyny, mm
Długość............................................................................................................................................................................................. 7 411
1 473
Wysokość
Szerokość ....................................................................................................................................................................................... 1 679
Waga, kg ......................................................................................................................................................................................... 2 531
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URZĄDZENIA PODAJĄCE
PODAJNIK KŁÓD
Służy do pojedynczego podawania
kłód na obrotnice.

OBROTNICA KŁÓD
Obrotnica ustawia kłodę w
najbardziej optymalną dla
przetarcia pozycję i podaje do traka

PRZENOŚNIK KŁÓD
Maksymalna długość okrąglaka, mm .............................................................................................................................. do 6 500
Minimalna długość okrąglaka, mm..................................................................................................................................... do1 100
Wymiary, mm
Długość............................................................................................................................................................................................... 6 420
Wysokość ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 0 80
Szerokość .......................................................................................................................................................................................... 4 180
Waga, kg............................................................................................................................................................................................ 2 154
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MECHANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU I POSZCZEGÓLNYCH MASZYN
PODAJNIK AUTOMATYCZNY DO MASZYNY FORMATOWEJ
Urządzenie posiada dwa mechanizmy: pierwszy pojedynczo rozdziela deski, drugi podaje deski do maszyny
formatowej uwzględniając prędkość pracy owej.

AUTOMATYCZNY SEPARATOR DO OFLISÓW
Napędzający separator do oflisów służy do separacji tarcicy na wyjściu z traku, utrzymaniu pryzmy,
a następnie podaniu drewna do urządzenia centrującego i wielopiły.
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11

MECHANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU I POSZCZEGÓLNYCH MASZYN
AUTOMATYCZNY PRZYRZĄD CENTRUJĄCY
Automatyczny przyrząd centrujący służy do przyjęcia
pryzmy z traku poprzez stół separujący, po czym pryzma
jest centrowana i podawana na wielopiłę.

PRZENOŚNIK ROLKOWY NAPĘDZAJĄCY
Z ROZŁADUNKIEM
Służy do transportu i podawania tarcicy

PRZENOŚNIK ROLKOWY
NAPĘDZAJĄCY
Służy do transportu i podawania
tarcicy.

SEPARATOR ODPADÓW
Służy do separacji trocin i drobnych
kawałków od zrzynów, oflisów.
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MECHANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU I POSZCZEGÓLNYCH MASZYN
NACHYLONY PRZENOŚNIK TAŚMOWY
Służy do transportu i załadowania do zbiornika
różnego rodzaju materiałów sypkich, m. in. trocin i
zrębki.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY
Służy do usunięcia od maszyn różnego
rodzaju materiałów sypkich, m. in. trocin i
zrębki.

PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY DO
OFLISÓW
Służy do przemieszczenia oflisów do
obrzynarki.
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LINIE DO OBRÓBKI DREWNA

Linie kompleksowe SKYWOOD służą do przetarcia kłód o średnicy od 120 do 460 mm i produkcji tarcicy
obrzynanej, różnego rodzaju desek, m.in. paletowych i opakowaniowych.
Ilość operatorów linii wynosi 3-5 osób, nie licząc operacji układania, sortowania i pakowania tarcicy.
Linie wyposażone w system usunięcia trocin, który zastępuję system aspiracji. Stosowany układ
zużywa mniej energii oraz nie potrzebuje stałego czyszczenia.
W celu uniknięcia przeciążenia silników elektrycznych trak tarczowy, wielopiła oraz obrzynarka są
wyposażone w czujnik prędkości przetarcia, który w razie zwiększenia obciążenia, obniża
prędkość, a w razie zmniejszenia obciążenia, zwiększa ją do ustawionych parametrów.
Dostarczane urządzenia odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa do budowy urządzeń
tartacznych.
Istnieje możliwość zaprojektowania linii różnych konfiguracji i specyfikacji, dostosowanych do różnych
pomieszczeń i wykonywanych zadań. W razie potrzeby linie wyposażają się w skaner ewidencji tarcicy
wejściowej oraz wykrywacz metalu.
Zestaw linii jest dobierany indywidualnie względem potrzeb Klienta.
Wydajność urządzeń podana powyżej jest orientacyjna i zależy od średnicy dostarczanych kłód, wybranego programu
przetarcia, umiejętności personelu. Konstrukcja i charakterystyki techniczne mogą ulec zmianie przez producenta.
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LINIE DO OBRÓBKI DREWNA

DANE TECHNICZNE LINII TARTACZNEJ SKYWOOD
Maksymalna długość okrąglaka, m ............................................................................................................................................. 4,2
Minimalna długość okrąglaka, m .................................................................................................................................................. 1,1
Maksymalna średnica okrąglaka, m
390
Minimalna średnica okrąglaka, mm
120
Wydajność obrabiania drewna w zależności od długości i średnicy, m3/godz ............................................. Od 10
SPECYFIKACJA LINII DO OBROBKI DREWNA 18 m3/godz
1. Przenośnik kłód 2*5,5 kW (str. 10)
2. Podajnik kłód 3,0 kW (str. 10)
3. Obrotnica kłód 1,5 kW (str. 10)
4. SKYWOOD SD400 Тrak tarczowy dwuwałowy 37/45/3,0/2,2/0,55/2*0,37kW (str. 3)
5. Automatyczny separator do oflisów 4*0,37 kW (str. 11)
6. Automatyczny przyrząd centrujący 15 kW (str. 12)
7. SKYWOOD MS260 Wielopiła uniwersalna 45/55/2,2/0,55 kW (str. 4)
8. Przenośnik rolkowy napędzający z rozładunkiem 1,5/1,1 kW (str. 12)
9. Przenośnik rolkowy napędzający 1,5 kW (str. 11)
10. Podajnik automatyczny do maszyny formatowej 1,1 kW (str. 11.)
11. Maszyna do formatowania tarczowa ТВ4-4 (str. 9)
12. Przenośnik łańcuchowy 2,2 kW (str. 13)
13. Przenośnik rolkowy napędzający (str. 12)
14. SKYWOOD ES600 многопильный обрезной станок, 22/2,2/0,55 kW (str.7)
15. Przenośnik rolkowy napędzający z rozładunkiem 1,5 kW
16. Separator odpadów 2,2 kW (str. 12)
17. Rozdrabniacz SKYWOOD НМ-300/4 37/2,2/0,55 kW (str. 8)
18. Nachylony przenośnik taśmowy (str. 13)
19. Przenośnik rolkowy napędzający 1,5 kW (str. 12))
20. Przenośnik taśmowy (str. 13)
21. System aspiracji.
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