TRAK TARCZOWY SKYWOOD A 550

W maszynie SKYWOOD A 550 wały z piłami mogą być przesuwane w płaszczyznach pionowych i poziomych.
Pozwala to na cięcie szerokiej gamy rozmiarów bez zdejmowania pił. SKYWOOD A 550 może wyciąć
jeden, dwa i trzy pryzmaty. Poniższy schemat przedstawia możliwe rozmiary cięcia.
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TRAK TARCZOWY SKYWOOD A 550

Trak tarczowy SKYWOOD A 550, to hybrydowe połączenie maszyn typu klasycznego (mechanicznego)
i maszyn z kontrolą CNC, o wysokiej wydajności. Główną innowacją maszyny SKYWOOD A 550 jest
automatyczna regulacja położenia pił w maszynie podczas procesu piłowania. Dużą zaletą jest przystępna
cena maszyny SKYWOOD A 550 o wysokim poziomie automatyzacji. W zależności od średnicy kłody i
zadanego programu cięcia, zmiana położenia tarcz jest dokonywana dla każdej kłody. Wystarczy tylko
wprowadzić parametry deski, wszystko inne jest wykonywane przez maszynę SKYWOOD A 550. Przy tym
drewno okrągłe nie musi być sortowane, a średnice mogą być podawane w dowolnej kolejności, maszyna
SKYWOOD A 550 automatycznie dostroi się w celu uzyskania najbardziej optymalnego cięcia dla każdego
kłody.
Jedna pryzma

Dwie pryzmy

Trzy pryzmy
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TRAK TARCZOWY SKYWOOD A 550

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY SKYWOOD A 550
Maksymalna średnica kłody, mm ..............................................................................................................450
Minimalna średnica kłody, mm .................................................................................................................120
Minimalna długość kłody, mm ...............................................................................................................1 500
Średnica pił, mm ........................................................................................................................................600
Średnica wału, mm ......................................................................................................................................80
Maksymalna ilość pił na każdym wale, szt.............................................................................................4+1*4
Liczba obrotów wałów ...........................................................................................................................2 700
Prędkość posuwu, m / min .....................................................................................................................10-30
Napęd posuwu, kW ....................................................................................................................3,0 / 2 * 0,37
Moc silników elektrycznych górnych wałów, kW ...................................................................................2 * 45
Moc silników elektrycznych dolnych wałów, kW ...................................................................................2 * 45
Wydajność wlotu, m3/godz. ...........................................................................................................25 i więcej
Waga, kg .................................................................................................................................................7 120
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TRAK TARCZOWY SKYWOOD A 550

Czeterowałowa maszyna SKYWOOD A 550, przeznaczona do
szybkiej zmiany rozmiarów piłowania.
Maszyna ma dwie pary wałów, każdy wał jest kontrolowany
przez CNC, poza tym, każdy wał jest podwójny i posiada
niezależny system teleskopowy do przestawiania piły.
W ten sposób możliwe jest uzyskanie wyższego
współczynnika wydajności, co zmniejsza konsumpcje drewna
do przetworzenia.
Możliwe jest również przestrojenie maszyny na polecenie
operatora, zgodnie z podanymi przez niego parametrami.
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TRAK TARCZOWY DWUWAŁOWY SD 460S

Maszyna tarczowa dwuwałowa SD-460S przeznaczona jest do wzdłużnego piłowania kłód o średnicy od
120 do 450 mm na belkę obosieczną i deskę nieobrzynaną, minimalna długość kłody to 1,2 metra. Maszyna
SD-460S przeznaczona jest do cięcia kłody w jednym przejeździe w tarcicę nieobrzynaną z dokładnością
do 0,5 mm. Konstrukcja maszyny pozwala na piłowanie przez środek kłody. Maszynę można wyposażyć w
system obliczania drewna przechodzącego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY SKYWOOD SD 460S
Maksymalna średnica kłody, mm ................................................................................................450
Minimalna średnica kłody, mm ....................................................................................................120
Minimalna długość kłody, mm ..................................................................................................1200
Średnica piły, mm ........................................................................................................................630
Średnica wału, mm ........................................................................................................................80
Maksymalna ilość pił na wałach szt .................................................................................................7
Liczba obrotów wałów ..............................................................................................................1500
Prędkość posuwu, m / min ........................................................................................................0-25
Napęd posuwu, kW ............................................................................................ 2,2 / 2 * 0,37 (3,0)
Moc silnika elektrycznego górnego wału, kW ....................................................37 (30; 45; 55; 75)
Moc silnika dolnego wału, kW ............................................................................45 (37; 55; 75; 90)
Wydajność wlotu, m3/godz..............................................................................................10 i więcej
Waga, kg ..................................................................................................................................4 700
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TRAK TARCZOWY DWUWAŁOWY SD 400

Maszyna tarczowa dwuwałowa SD-400 przeznaczona jest do wzdłużnego piłowania kłód o średnicy
od 120 do 400 mm na belkę obosieczną i deskę nieobrzynaną, minimalna długość kłody wynosi 1,2
metra. Maszyna przeznaczona jest do przetarcia kłody w jednym przejeździe w tarcicę nieobrzynaną z
dokładnością do 0,5 mm i dobrą jakość powierzchni. Konstrukcja maszyny pozwala na piłowanie przez
środek kłody.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY SKYWOOD SD 400
Maksymalna średnica kłody, mm ..............................................................................................................400
Minimalna średnica kłody, mm ..................................................................................................................120
Minimalna długość kłody, mm .................................................................................................................1200
Średnica piły, mm ......................................................................................................................................550
Średnica wału, mm ......................................................................................................................................80
Maksymalna ilość pił na wałach szt ...............................................................................................................7
Liczba obrotów wałów ............................................................................................................................1500
Prędkość posuwu, m / min .......................................................................................................................0-25
Napęd posuwu, kW ............................................................................................................2,2 / 2 * 0,37 (3,0)
Moc silnika elektrycznego górnego wału, kW ...................................................................37 (30; 45; 55; 75)
Moc silnika dolnego wału, kW ...........................................................................................45 (37; 55; 75; 90)
Wydajność wlotu, m3/godz.............................................................................................................10 i więcej
Waga, kg .................................................................................................................................................4 320
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UNIWERSALNA WIELOPIŁOWA DWUWAŁOWA MS 260

Wielopiła dwuwałowa MS-260 przeznaczona jest do wzdłużnego cięcia belek dwu i trójkrawędziowych
o wysokości do 260 mm (na jednym wale do 160 mm) na deski obrzynane i belki czterokrawędziowe.
Maszyna nie wymaga ponownej regulacji i regulacji wysokości górnych rolek dociskowych. Maszyna
automatycznie określa, na jaką wysokość opuścić rolki dociskowe, to znaczy, że można wprowadzić do
maszyny tarcicę o różnych wysokościach, a maszyna sama się dostosuje.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY SKYWOOD MS 260
Maksymalna wysokość pryzmy, mm .........................................................................................................260
Minimalna wysokość pryzmy, mm ...............................................................................................................25
Maksymalna szerokość pryzmy, mm .........................................................................................................600
Odległość między skrajnymi piłami, mm ...................................................................................................550
Minimalna długość pryzmatu, mm ............................................................................................................800
Średnica wału, mm ......................................................................................................................................80
Średnica piły, mm ..................................................................................................................................2x400
Maksymalna ilość pił na każdym wale, szt. .................................................................................................15
Prędkość posuwu, m / min .......................................................................................................................0-30
Napęd posuwu, kW ....................................................................................................................................3,0
Moc silnika elektrycznego górnego wału, kW ...................................................................45 (30; 37; 55; 75)
Moc silnika dolnego wału, kW .............................................................................................55 (3745; 75; 90)
Wydajność wlotu, m3/godz. .............................................................................................................7 i więcej
Waga, kg .................................................................................................................................................3 530
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WIELOPIŁA DWUWAŁOWA ULTRA 160

Wielopiła dwuwałowa ULTRA 160 przeznaczona jest do wzdłużnego cięcia belek dwu i trójkrawędziowych
o wysokości do 160 mm i szerokości do 600 mm w deski obrzynane i belki czterokrawędziowe. Maszyna
posiada system automatycznej regulacji docisku górnego, który umożliwia cięcie detali o różnej wysokości
bez zmiany ustawień maszyny.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ULTRA 160
Maksymalna wysokość pryzmy, mm .........................................................................................................160
Minimalna wysokość pryzmy, mm ...............................................................................................................25
Maksymalna szerokość pryzmy, mm .........................................................................................................600
Minimalna długość pryzmy, mm ................................................................................................................800
Średnica wału piły, mm ................................................................................................................................80
Średnica piły, mm ..................................................................................................................................2x300
Maksymalna ilość pił na każdym wale szt ...................................................................................................15
Prędkość posuwu, m / min 0-30Prędkość obrotowa wału piły, obr/min ...............................................3000
Napęd posuwu, kW ....................................................................................................................................2,2
Moc silnika elektrycznego górnego wału, kW .........................................................................22 (30; 37; 45)
Moc silnika dolnego wału, kW .................................................................................................30 (37; 45; 55)
Wydajność wlotu, m3 / godz .............................................................................................................5 i więcej
Waga, kg ................................................................................................................................................ 2 370
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WIELOPIŁA JEDNOWAŁOWA MS 160

Wielopiła jednowałowa MS-160 przeznaczona jest do wzdłużnego cięcia belek dwu i trójkrawędziowych o
wysokości do 160 mm i szerokości do 600 mm w deski obrzynane i belki czterokrawędziowe. Jest często
używana do produkcji półfabrykatów palet i płyt kontenerowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY SKYWOOD MS 160
Maksymalna wysokość pryzmy, mm .........................................................................................................160
Minimalna wysokość pryzmy, mm ...............................................................................................................25
Maksymalna szerokość pryzmy, mm .........................................................................................................600
Odległość między skrajnymi piłami, mm ...................................................................................................550
Minimalna długość pryzmatu, mm ............................................................................................................800
Średnica wału, mm ......................................................................................................................................80
Średnica piły, mm ......................................................................................................................................450
Maksymalna ilość pił na wale szt. ................................................................................................................12
Prędkość podawania, m / min. .................................................................................................................0-25
Napęd posuwu, kW ....................................................................................................................................2,2
Moc silnika elektrycznego, kW ................................................................................................55 (45; 75; 90)
Wydajność wlotu, m3 / godzinę .......................................................................................................5 i więcej
Waga, kg .................................................................................................................................................1 890
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OBRZYNARKA ES 600

Jednowałowa wielopiłowa maszyna ES-600 przeznaczona jest do wzdłużnego cięcia nieobrzynanych desek
na deski obrzynane i belki czterokrawędziowe. Maszyna ES-600 jest używana jako maszyna drugiego
rzędu. Polecany do stosowania w tartakach o średniej i wysokiej wydajności.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ES 600
Maksymalna wysokość obrabianego przedmiotu, mm .............................................................................100
Minimalna wysokość przedmiotu obrabianego, mm ...................................................................................20
Maksymalna szerokość przedmiotu obrabianego, mm .............................................................................600
Odległość między skrajnymi piłami, mm ...................................................................................................550
Minimalna długość przedmiotu obrabianego, mm ....................................................................................800
Średnica wału, mm ......................................................................................................................................80
Średnicapiły, mm .......................................................................................................................................300
Prędkość posuwu, m / min .......................................................................................................................0-40
Napęd posuwu, kW ....................................................................................................................................2,2
Moc silnika elektrycznego wału piły, kW ........................................................................................18 (22; 30)
Waga, kg ..................................................................................................................................................1793
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TR6-6 MASZYNA FORMATUJĄCA Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

Formatówka TR6-6 przeznaczona jest do poprzecznego przecinania tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej
różnych asortymentów. Pilarka jest wyposażona w 6 głowic, które szybko ustawia się na zadany rozmiar.
Przenośnik zapewnia wydajne usuwanie trocin. Przycinarka wyposażona jest w system oddzielania i
automatycznego podawania tarcicy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY TR6-6
Maksymalna długość obrabianego materiału ....................................................................... do 6100 mm
Najmniejsza długość obrabianego materiału .......................................................................... do 600 mm
Grubość obrabianego materiału ............................................................................. nie więcej niż 125 mm
Ilość pił .............................................................................................................................................. 6 szt.
Średnica pił ................................................................................................................................... 400 mm
Prędkość posuwu ...........................................................................................................od 0 do 30 m/min
Obroty wału piły ..............................................................................................................do 3000 obr/min
Moc znamionowa ...............................................................................................................................3 kW
Silnik elektryczny napędu posuwu ..................................................................................................2,2 kW
Napęd przenośnika ..........................................................................................................................1,1 kW
Waga, kg ............................................................................................................................................2 531
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AUTOMATYCZNA UKŁADARKA DO DESEK

Automatyczna układarka do desek przeznaczona jest do układania tarcicy iglastej i liściastej w sztaplach
transportowych lub w sztaplach do suszenia. Sztapler można dostosować do różnych rozmiarów desek, a
także ustawić liczbę warstw i przekładek.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA UKŁADARKI DESEK
Grubość deski mm. ..........................................................................................................................12-100
Szerokość deski mm. .......................................................................................................................50-200
Długość deski mm ...................................................................................................................... 800-1700
Wydajność min ....................................................................................................................... Do 6 warstw
Maksymalna szerokość stosu mm. .....................................................................................................1300
Maksymalna wysokość stosu m ............................................................................................................1,6
Maksymalna szerokość układanej deski mm ........................................................................................150
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RĘBAK HM-380/4
RĘBAK DO DREWNA SKYWOOD HM-380/4 przeznaczony jest do pozyskiwania zrębki opałowej i trocin z
przerobu odpadów z zakładów przetwórstwa drewna.

Wysokość wsadu, mm. ......................................200
Szerokość wsadu, mm. ......................................380
Ilość noży tnących, szt. ..........................................4
Moc silnika elektrycznego, kW .............. 37 (45; 55)

FORMATÓWKA DWUWAŁOWA LT 550
Formatówka LT 550 jest przeznaczona do przycinania kłód drewna twardego i miękkiego. Pomiar
odległości odbywa się elektronicznie za pomocą czujników barierowych, enkodera i procesora.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MASZYNY LT 550
Długość obrabianej kłody m ............................................................................................................1,0-6,0
Grubość obrabianej kłody .........................................................................................................12-550 mm
Średnica piły .............................................................................................................................2 * 700 mm
Obroty wału piły ..................................................................................................................1 250 obr/min
Moc znamionowa ........................................................................................................................2 * 22 kW
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SYSTEM ZAŁADOWCZY
OBROTNICA KŁODY

Obrotnica pełni funkcję orientowania kłody w
najkorzystniejszej pozycji cięcia i podawania do
traka

PODAJNIK KŁÓD

Przeznaczony do dostarczania kłód do
obrotnicy.

RAMPA

Maksymalna długość drewna okrągłego .................................................................................do 6500 mm
Minimalna długość drewna okrągłego ....................................................................................do 1200 mm
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MECHANIZACJA WEWNĘTRZNA
AUTOMATYCZNY ROZDZIEŁACZ PRYZMY

Podczas pracy z jednym pryzmatem przegroda pryzmatyczna pełni funkcję przechylania, centrowania i
podawania do piły wielopiły. Podczas pracy z dwoma lub trzema pryzmatami rozdzielacz automatycznie
obraca pryzmaty, oddziela je i podaje je jeden po drugim do piły wielopiłowej, jednocześnie centrując
każdy pryzmat.

AUTOMATYCZNY SEPARATOR DO OFLISOW

Napędzany separator oflisów przeznaczony jest do oddzielania tarcicy wychodzącej z traka, trzymając
pryzmat, który następnie wchodzi do urządzenia centrującego i wilopiły.

16

MECHANIZACJA WEWNĘTRZNA
AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE CENTRUJĄCE Z
ROZDZIELACZEM PRYZMY

Automatyczne urządzenie centrujące jest przeznaczone do odbioru
pryzmatu z traka. Automatycznie centruje pryzmat i podaje do
wielopiły.

STÓŁ NAPĘDZAJĄCY Z ROZŁADUNKIEM
Przeznaczony do transportu i podawania tarcicy.

STÓŁ Z NAPĘDEM

Przeznaczony do transportu tarcicy.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY SKOŚNY

Przenośnik taśmowy skośny przeznaczony jest do
transportu i załadunku do kontenera różnych materiałów
sypkich, w tym transportu zrębki i trocin.
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LINII SKYWOOD

CHARAKTERYSTYKA LINII SKYWOOD
Maksymalna długość obrabianej kłody, m .........................................................................................4.2 (6.2)
Minimalna długość obrabianej kłody, m .....................................................................................................1,2
Maksymalna średnica obrabianej kłody, mm ............................................................................................450
Minimalna średnica obrabianej kłody, mm ...............................................................................................120
Wydajność drewna okrągłego w zależności od długości i średnicy ..................................od 15m³ / godzinę

		
Kompleksowa linia tartaczna SKYWOOD przeznaczona jest do rozkroju drewna okrągłego
o średnicy od 120 do 450 mm na belki, deski obrzynane i nieobrzynane, oraz do produkcji desek
paletowych i kontenerowych. Do obsługi linii potrzeba 3-5 osób, nie licząc układania, sortowania i
pakowania tarcicy.
Dostarczony sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji sprzętu do
obróbki drewna. Ponadto możliwe są różne konfiguracje linii dla różnych pomieszczeń i zadań. Istnieje
możliwość zainstalowania systemu obliczania drewna przechodzącego, a także wykrywacza metalu.
Skład linii dobierany jest indywidualnie według potrzeb klienta. Wydajność sprzętu
wskazanego w tym katalogu jest orientacyjna, zależy od średnicy kłody i tarcicy, przeszkolenia personelu
oraz programu piłowania. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie przez producenta.
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LINII SKYWOOD

Powyższy schemat pokazuje, że niektóre mechanizmy linii znajdują się poza terenem zakładu.
Orientacyjna wielkość pomieszczeń dla linii tartacznej SKYWOOD pokazana na schemacie to 15 na 30
metrów. Średnie zużycie energii elektrycznej to 280-380 kW.
1. Rampa
2. Podajnik kłód
3. Obrotnica kłód
4. Stół podawczy
5. SKYWOOD SD460S trak tarczowy 55/75 kW 3,0/0,55/2*0,37 kW
6. Automatyczny separator oflisów
7. Przenośnik łańcuchowy skośny do oflisów i nieobrzynanych desek
8. Automatyczny stół centrujący z obracaniem i rozdzielaczem pryzmy
9. SKYWOOD ULTRA160 wielopiła dwuwałowa 45/55/2,2/0,55 kW
10. Stół z rozładunkiem deski
11. Poziomy transporter łańcuchowy
12. Stół rolkowy
13. SKYWOOD ЕS600 obrzynarka 22/2,2/0,55 kW
14. Stół z napędem
15. Stół z rozładunkiem deski
16. Automatyczny separator desek do maszyny formatującej
17. Maszyna formatująca TR4-4
18. Główny przenośnik taśmowy do trocin i ścinków
19. Nachylony transporter taśmowy
20. Separator trocin
21. Rębak SKYWOOD HM-380/4 55 kW
22. Przenośnik taśmowy
23. Przenośnik taśmowy
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