ПРО КОМПАНІЮ “МАКСИМЕР”
Компанія ТОВ «МАКСИМЕР» є офіційним представником Канадської компанії EXPAD Inc. в Європі. У
кінці 2016 року Компанія ТОВ «МАКСИМЕР» налагодила виробництво лісопильного устаткування
SKYWOOD за технологією Канадського підприємства EXPAD Inc. на території України.
Верстати та обладнання SKYWOOD виробляються з імпортних комплектуючих, які рекомендує
встановлювати компанія EXPAD Inc. У нас працюють досвідчені висококваліфіковані фахівці, які
пройшли атестацію та навчання фахівцями компанії EXPAD Inc. Канада.
Ми пропонуємо до постачання деревопільні верстати та відповідне обладнання внутрішньоцехової
навколоверстатної механізації, а також комплексні лісопильні лінії, склад яких підбирається на
вимогу замовника. Ці верстати призначені для поздовжнього розпилювання колод, переробки горбиля
та виробництва обрізних пиломатеріалів. Верстати й устаткування SKYWOOD застосовуються на
лісопильних підприємствах, для виробництва високоякісних пиломатеріалів для житлового будівництва,
паллетной та тарної дошки. Верстати SKYWOOD відрізняються високою продуктивністю при мінімальних
енерговитратах. Якість та характеристики відповідають європейським аналогам при значно меншій
вартості. Наше підприємство забезпечує встановлення та пуско-налагодження, а також гарантійне та
післягарантійне обслуговування устаткування SKYWOOD, враховуючи поставку запасних частин.

ДВОВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ SD400/SD460
Верстат колодопильний дисковий SD-400 призначений для поздовжнього розпилювання колод
діаметром від 120 до 400 мм на двокантний брус та необрізну дошку. Також розроблена нова
версія брусовочного верстата, SD-460 на якому можна розпилювати колоди діаметром до 460 мм.
Верстат SD-400/SD-460 застосовуються в якості верстата першого ряду в палетному виробництві, а
також в інших деревообробних виробництвах високої потужності (10-18 м3 круглого лісу на годину).
Верстат призначений для розпилювання колод за один прохід на необрізний пиломатеріал з точністю
0,5 мм. та гарною якістю поверхні. Конструкція верстата дозволяє проводити розпилювання по центру
колоди. Для ефективного видалення тирси, в нижній частині верстата, встановлений стрічковий
транспортер. Крім цього, на верстаті встановлений сепаратор на виході відходів з транспортера, який
не дає шматкам та тирсі засмічувати систему аспірації.

ВЕРСТАТИ
Верстати SKYWOOD призначені для повздовжнього розпилювання колод та виробництва обрізних
пиломатеріалів на лісопильних підприємствах. Обладнання SKYWOOD виробляється за технологією
канадського підприємства EXPAD Inc.
ЛІНІЇ
Склад лінії SKYWOOD підбирається індивідуально на вимогу замовника. Компанія ТОВ
«МАКСИМЕР» проведе роботи по підбору обладнання для лінії, складання технологічного
ланцюжка, аналізу виробництва та його модернізацію.
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ
Наші розробники та конструктори допоможуть Вам спроектувати та прив’язати до Ваших умов
виробництва лісопильні лінії, зробити встановлення, пуско-налагоджувальні роботи, а також навчити
персонал для подальшої роботи на цьому обладнанні.
ТЕХНОЛОГІЇ
Верстати SKYWOOD постійно модернізуються. Наразі ми пропонуємо комплектацію наших ліній
гібридною системою видалення тирси, також можемо встановити 3D сканер, який автоматично
враховує вхідний лісоматеріал. Компанія щорічно бере участь у виставках по деревообробці, таких як:
Drema (Польща), LIGNA (Німеччина), Wood Fair (Австрія), ЛЕСДРЕВМАШ (Росія), ЛЕСДРЕВМАШ (Україна),
Деревообробка (Україна) і Деревообробка (Білорусь).
НАШІ ПОСЛУГИ:
- лісопильні лінії
- брусовочні верстати
- багатопильні верстати
- верстати для переробки горбиля
- багатопильно-обрізні верстати
- внутрішньоцехова механізація
- навколоверстатна механізація
- сервіс
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА SKYWOOD SD-400/SD-460
Максимальний діаметр колоди, мм ........................................................................................................................... 400/460
Мінімальний діаметр колоди, мм ......................................................................................................................................... 120
Мінімальна довжина колоди, мм ....................................................................................................................................... 1100
Діаметр пильного диска, мм .......................................................................................................................................... 550/600
Діаметр валу, мм ............................................................................................................................................................................. 80
Максимальна кількість пил на валах, шт ................................................................................................................................ 7
Кількість оборотів на валах ...................................................................................................................................................1500
Швидкість подачи, м/хв ........................................................................................................................................................... 0-30
Привід подачі, кВт .................................................................................................................................................. 2,2/2*0,37(3.0)
Потужність электродвигуна верхнього валу, кВт ................................................................................. 37 (30;45;55;75)
Потужність электродвигуна нижнього валу, кВт ......................................................................................... 45 (37;55;75)
Продуктивність за виходом, м3/год .................................................................................................................. 10 та більше
Довжина подаваючого столу, мм ....................................................................................................................... 4 200 (6 200)
Габарити верстата, мм
Довжина ....................................................................................................................................................................................... 3 662
Висота ............................................................................................................................................................................................ 1 886
Ширина ......................................................................................................................................................................................... 1 690
Маса, кг ............................................................................................................................................................................. 4 050/4 310
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БАГАТОПИЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ MS260
Верстат двовальний багатопильний МS-260 призначений для поздовжнього розпилювання
двокантного та трикантного бруса висотою до 260 мм (на одному валу до 160 мм) та шириною до 600
мм на обрізні дошки та чотирикантний брус. Верстат МS-260 застосовується в якості верстата другого
ряду, в парі з колодопильним брусовочним верстатом та утворює єдину виробничу лінію високої
продуктивності (переробка 10-18 м3 круглого лісу за зміну). Верстат призначений для розпилювання
колод за один прохід на обрізний пиломатеріал з точністю 0,5 мм та гарною якістю поверхні. У
верстаті МS-260 для ефективного видалення тирси, встановлений стрічковий транспортер. Крім
цього, на верстаті встановлений сепаратор на виході відходів з транспортера, який не дає шматкам та
тирсі засмічувати систему аспірації. Верстат не вимагає переналадки та регулювання висоти верхніх
притискних рябух. Верстат сам, автоматично, визначає на яку висоту опустити притискні рябухи, тобто
можна запускати в верстат призми різної висоти і верстат сам підлаштується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА SKYWOOD MS-260
Максимальна висота призми, мм ......................................................................................................................................... 260
Мінімальная висота призми, мм .............................................................................................................................................. 25
Мінімальна ширина призми, мм ........................................................................................................................................... 600
Відстань між крайніми пилами, мм ...................................................................................................................................... 550
Мінімальна довжина призми, мм ......................................................................................................................................... 800
Діаметр валу, мм ............................................................................................................................................................................. 80
Діаметр пильного диска, мм .............................................................................................................................................. 2x400
Максимальна кількість пил на каждому валу, шт. ........................................................................................................... 15
Швидкість подачи, м/хв ........................................................................................................................................................... 0-30
Привід подачі, кВт ......................................................................................................................................................................... 2,0
Потужність электродвигуна верхнього валу, кВт ....................................................................................... 45 (30;37;55)
Потужність электродвигуна нижнього валу, кВт ......................................................................................... 55 (37;45;75)
Продуктивність за входом, м3/год ....................................................................................................................... 7 та більше
Габариты верстата, мм
Довжина ....................................................................................................................................................................................... 2 680
Висота ............................................................................................................................................................................................ 1 610
Ширина ......................................................................................................................................................................................... 1 450
Маса, кг ......................................................................................................................................................................................... 3 530
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БАГАТОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ МS-160
Верстат одновальний багатопильний МS-160 призначений для поздовжнього розпилювання
двокантного та трикантного бруса висотою до 160 мм та шириною до 600 мм на обрізні дошки та
чотирикантний брус. Часто використовується для виробництва палетних заготовок та тарної дошки.
Верстат МS-160 застосовується в якості верстата другого ряду, в парі з колодопильним брусовочним
верстатом та утворює єдину виробничу лінію. Верстат призначений для розпилювання колод за один
прохід на обрізний пиломатеріал з точністю 0,5 мм та гарною якістю поверхні. У верстаті МS-160,
для ефективного видалення тирси, встановлений стрічковий транспортер. Крім цього, на верстаті
встановлений сепаратор на виході відходів з транспортера, який не дає шматкам та тирсі засмічувати
систему аспірації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА SKYWOOD MS-160
Максимальна висота призми, мм ......................................................................................................................................... 160
Мінімальна висота призми, мм ................................................................................................................................................ 25
Максимальна ширина призми, мм ...................................................................................................................................... 600
Відстань між крайніми пилами, мм ...................................................................................................................................... 550
Мінімальна довжина призми, мм ......................................................................................................................................... 800
Діаметр валу, мм ............................................................................................................................................................................. 80
Діаметр пильного диску, мм ................................................................................................................................................... 450
Максимальна кількість пил на валу, шт................................................................................................................................. 12
Швидкість подачі, м/хв. ........................................................................................................................................................... 0-25
Привід подачі, кВт ......................................................................................................................................................................... 2,2
Потужність электродвигуна, кВт .............................................................................................................................. 55 (45;75)
Продуктивність за входом, м3/год ........................................................................................................................ 5 и більше
Габариты верстата, мм
Довжина ....................................................................................................................................................................................... 2 420
Висота ............................................................................................................................................................................................ 1 450
Ширина ......................................................................................................................................................................................... 1 290
Маса, кг ......................................................................................................................................................................................... 1 890
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БАГАТОПИЛЬНИЙ ОБРІЗНИЙ ВЕРСТАТ ES1000

БАГАТОПИЛЬНИЙ ОБРІЗНИЙ ВЕРСТАТ ES600

Верстат одновальний багатопильно-обрізний ЕS-1000 призначений для поздовжнього розпилювання
двокантного та трикантного бруса висотою до 100 мм та шириною до 1000 мм, а також обрізки
необрізної дошки на обрізні дошки та чотирикантний брус. Верстат ЕS -1000 застосовується в якості
верстата другого ряду. Застосовується для отримання високоякісних пиломатеріалів на підприємствах
та в цехах лісопильного виробництва, та для виробництва столярно- будівельних виробів.
Рекомендується до використання в лісопильних лініях середньої та високої продуктивності. Верстат
призначений для розпилювання заготовки за один прохід на обрізний пиломатеріал з точністю 0,5
мм та гарною якістю поверхні. У верстаті ЕS -1000 для ефективного видалення тирси в нижній частині
верстата встановлений стрічковий транспортер. Можливе додаткове встановлення:
* лазерного покажчика;
* привідних або не привідних рольгангів;
* напрямної лінійки.

Верстат одновальний багатопильно-обрізний ЕS-600 призначений для поздовжнього розпилювання
двокантного та трикантного бруса висотою до 100 мм та шириною до 600 мм, а також обрізки
необрізної дошки на обрізні дошки та чотирикантний брус. Верстат ЕS-600 застосовується в
якості верстата другого ряду. Застосовується для отримання високоякісних пиломатеріалів на
підприємствах, в цехах лісопильного виробництва, та для виробництва столярно- будівельних
виробів. Рекомендується до використання на лісопильних лініях середньої та високої продуктивності.
Верстат призначений для розпилювання заготовки за один прохід на обрізний пиломатеріал з
точністю 0,5 мм і гарною якістю поверхні. У верстаті ЕS-600 для ефективного видалення тирси в
нижній частині верстата встановлений стрічковий транспортер. Можливе додаткове встановлення:
* лазерного покажчика;
* привідних або не привідних рольгангів;
* напрямної лінійки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА SKYWOOD ES-1000
Максимальна висота заготовки, мм .................................................................................................................................... 100
Мінімальна висота заготовки, мм ........................................................................................................................................... 20
Мінімальна ширина заготовки, мм ...................................................................................................................................... 960
Відстань між крайніми пилами, мм ...................................................................................................................................... 920
Мінімальна довжина заготовки, мм .................................................................................................................................... 800
Діаметр валу, мм ............................................................................................................................................................................. 80
Діаметр пильного диска, мм ................................................................................................................................................... 350
Швидкість подачі, м/хв ............................................................................................................................................................ 0-40
Привід подачи, кВт ........................................................................................................................................................................ 2,2
Потужність электродвигуна пильного валу, кВт ............................................................................................... 18 (22;30)
Довжина ........................................................................................................................................................................................ 2570
Висота ............................................................................................................................................................................................. 1410
Ширина .......................................................................................................................................................................................... 1420
Маса, кг .......................................................................................................................................................................................... 1920

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА SKYWOOD ES-600
Максимальна висота заготовки, мм .................................................................................................................................... 100
Мінімальна висота заготовки, мм ........................................................................................................................................... 20
Мінімальна ширина заготовки, мм ...................................................................................................................................... 600
Відстань між крайніми пилами, мм ...................................................................................................................................... 550
Мінімальна довжина заготовки, мм .................................................................................................................................... 800
Діаметр валу, мм ............................................................................................................................................................................. 80
Діаметр пильного диска, мм ................................................................................................................................................... 350
Швидкість подачи, м/хв ........................................................................................................................................................... 0-40
Привід подачи, кВт ........................................................................................................................................................................ 2,2
Потужність электродвигуна пильного валу, кВт ............................................................................................... 18 (22;30)
Довжина ........................................................................................................................................................................................ 2570
Висота ............................................................................................................................................................................................. 1450
Ширина .......................................................................................................................................................................................... 1290
Маса, кг .......................................................................................................................................................................................... 1870
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ДЕРЕВОПОДРІБНЮЮЧА МАШИНА SKYWOOD HM-300/4
ДЕРЕВОПОДРІБНЮЮЧА
МАШИНА (ЩЕПОРІЗ)
SKYWOOD HM-300/4
призначена для отримання
тріски від переробки відходів
лісозаготівель (стовбури дерев,
гілки, сучки, тонкоміру, кущів).
Ця машина використовується
для промислової переробки
відходів лісопереробних
підприємств (горбиль, обрізки),
так саме деревоподрібнююча
машина SKYWOOD HM- 300/4
може використовуватися у
складі лісопильної лінії.

Рубальна машина має маховик вагою 125 кг, який допомагає витримувати короткочасні
перевантаження та тим самим, при малих витратах енергії, отримувати якісну тріску.
ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВОПОДРІБНЮЮЧОЇ МАШИНИ SKYWOOD HM-300/4
Висота пропускання, мм ........................................................................................................................................................... 300
Ширина пропускання, мм ........................................................................................................................................................ 320
Максимальна висота викиду тріски, мм ....................................................................................................................... 3 400
Діаметр рубільного барабану, мм ........................................................................................................................................ 450
Частота обертання рубільного барабану, об/хв ............................................................................................................ 750
Кількість ріжучих ножів, шт .......................................................................................................................................................... 4
Продуктивність, м3/год ......................................................................................................................................................... 10-14
Розмір стандартного сита, мм ............................................................................................................................................ 35-40
Привід подачи, кВт ............................................................................................................................................................. 2,2/0,55
Потужність электродвигуна рубільного барабану, кВт .................................................................................. 37 (45;55)
Вентилятор-маховик, кг .............................................................................................................................................................125
Автоматична зупинка подачі матеріалу при перевантаженні.
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ТОРЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ TR6-6
Верстат торцювальний призначений для поперечного розпилу обрізних та необрізних
пиломатеріалів різного асортименту. На торцювальному верстаті встановлено 6 пильних вузлів,
які швидко виставляються у заданий розмір. Для ефективного видалення тирси встановлений
транспортер.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРЦЮВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА SKYWOOD TR6-6
Найбільша довжина оброблюваного матеріалу ............................................................................................ до 6100 мм
Найменша довжина оброблюваного матеріалу ............................................................................................... до 600 мм
Товщина оброблюваного матеріалу ...................................................................................................... не більше 125 мм
Кількість пильних дисків ........................................................................................................................................................ 6 шт.
Діаметр пильних дисків ......................................................................................................................................... 400 – 450 мм
Швидкість подачі .............................................................................................................................................. от 0 до 30 м/мин
Обороти пильних валів .................................................................................................................................... до 3000 об/мин
Номінальна потужність .......................................................................................................................................................... 3 кВт
Электродвигун привода подачі ...................................................................................................................................... 2,2 кВт
Привід транспортера ........................................................................................................................................................... 1,1 кВт
Габарити верстата, мм
Довжина ....................................................................................................................................................................................... 7 411
Висота ............................................................................................................................................................................................ 1 473
Ширина ......................................................................................................................................................................................... 1 679
Маса, кг ......................................................................................................................................................................................... 2 531
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ВНУТРІШНЬОЦЕХОВА ТА НАВКОЛОВЕРСТАТНА МЕХАНІЗАЦІЯ

МЕХАНИЗМИ ПОДАЧИ
КАНТУВАЧ КОЛОД
Виконує функцію орієнтації колоди для найбільш вигідного
положення розпилу та подачі в брусовочні верстати.

ПОДАВАЧ КОЛОД
Призначений для поштучного
видавання колод на кантувач.

ЭСТАКАДА ДЛЯ КОЛОД
Найбільша довжина круглого лісу ...................................................................................................................... до 6 500 мм
Найменша довжина круглого лісу ...................................................................................................................... до 1 100 мм
Габарити, мм
Довжина ....................................................................................................................................................................................... 6 420
Висота ........................................................................................................................................................................................... 1 080
Ширина ......................................................................................................................................................................................... 4 180
Маса, кг ......................................................................................................................................................................................... 2 154
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АВТОМАТИЧНИЙ ПОДАВАЧ НА ТОРЦЮВАННЯ
Автоматичний подавач на торцювання має два механізми, перший розділяє дошки поштучно, другий
подає їх на торцювання з урахуванням швидкості роботи торцювання.

АВТОМАТИЧНИЙ ВІДОКРЕМЛЮВАЧ ГОРБИЛЯ
Привідний відокремлювач горбиля призначений для розподілу пиломатеріалу, що виходить
з брусовочно верстата, утримання призми, яка далі надходить до центруючого пристрою та у
багатопильний верстат.

skywood.ua
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ВНУТРІШНЬОЦЕХОВА ТА НАВКОЛОВЕРСТАТНА МЕХАНІЗАЦІЯ
АВТОМАТИЧНИЙ ЦЕНТРУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
Автоматичний центруючий пристрій призначений для прийому призми з брусовочно верстата,
автоматично центрує призму і подає у багатопильний верстат.

РОЛЬГАНГ ПРИВІДНИЙ ЗІ СКИДАННЯМ
Призначений для транспортування та подачі
пиломатеріалу.

ПОХИЛИЙ СТРІЧКОВИЙ
ТРАНСПОРТЕР
Похилий стрічковий
транспортер призначений
для транспортування та
завантаження у бункер різних
сипучих матеріалів. У тому
числі для транспортування
тріски та тирси.

РОЛЬГАНГ ПРИВІДНИЙ
Призначений для транспортування
пиломатеріалу.

СТРІЧКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ
Призначені для відводу від верстатів
та транспортування різних сипучих
матеріалів, а також тирси та тріски.

ТРАНСПОРТЕР ВІДВІДНИЙ
ЛАНЦЮГОВИЙ
Призначений для відведення горбиля
та підгорбильної дошки на лінію роботи
обрізного верстата.

СЕПАРАТОР ВІДХОДІВ
Призначений для поділу тирси
та дрібних шматочків від обрізків
пиломатеріалу, крайок та горбиля.
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ЛІСОПИЛЬНІ ЛІНІЇ

ЛІСОПИЛЬНІ ЛІНІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІСОПИЛЬНОЇ ЛІНІЇ SKYWOOD
Найбільша довжина перероблюваної колоди, м ................................................................................................................. 4,2
Найменша довжина перероблюваної колоди, м ................................................................................................................. 1,1
Найбільший діаметр перероблюваної колоди, мм ............................................................................................................ 400
Найменший діаметр перероблюваної колоди, мм ............................................................................................................ 120
Обсяг переробки круглого лісу, в залежності від довжини та діаметру ................................................ от 10 м³/час
Комплексна лесопильная лінія SKYWOOD призначена для розпилювання круглого лісу діаметром від
120 до 390 мм на обрізну дошку, брус, вагонку, а також для виготовлення паллетних та тарних дощок.
Для обслуговування лінії необхідно 3-5 людини, без урахування укладання, сортування і пакування
пиломатеріалів.
Дана лінія обладнана системою видалення тирси. Ця система замінює систему аспірації та споживає
меншу кількість електроенергії, крім цього не вимагає регулярного очищення.
Для того, щоб не було перевантаження електродвигунів, у брусовочному, багатопильному та
обрізному верстаті, передбачений контроль швидкості пиляння, який при підвищенні навантаження
знижує швидкість подачі, при зменшенні навантаження збільшує її до заданих параметрів.
Обладнання, що поставляється відповідає вимогам безпеки, що пред’являються до конструкції
деревообробного обладнання ГОСТ 12.2.026.0-93.
Крім цього можливі різні комплектації та конфігурації лінії, під різні приміщення та завдання.
Можливе встановлення сканера для обліку вхідних лісоматеріалів, а також металдетектора.
Склад лінії індивідуально підбирається під потреби замовника.
Продуктивність обладнання, зазначена в цьому каталозі, є орієнтовною та залежить від
діаметру лісу і пиломатеріалу, підготовки персоналу та програми пиляння матеріалу.
Конструкція і технічні характеристики можуть змінюватися виробником.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ЛІСОПИЛЬНОЇ ЛІНІЇ SKYWOOD 18м.куб. год
1. Естакада для колод 2*5,5 кВт (стр. 10)
2. Подавач колод 3,0 кВт (стр. 10)
3. Кантувач колод 1,5 кВт (стр. 10)
4. SKYWOOD SD400 двовальный верстат 37/45/3,0/2,2/0,55/2*0,37 кВт (стр. 3)
5. Автоматичний відокремлювач горбиля 4*0,37 кВт (стр. 11)
6. Автоматичний центруючий пристрій для подання в багатопильний верстат 15 кВт (стр. 12)
7. SKYWOOD MS260 універсальний двовальний багатопильний верстат 45/55/2,2/0,55 кВт (стр. 4)
8. Приводний роликовий конвеєр зі скиданням дошки 1,5/1,1 кВт (стр. 12)
9. Приводний транспортер для розділення дощок 1,5 кВт (стр. 11)
10. Транспортер видачі дощок на торцювання 1,1 кВт (стр11.)
11. Торцювальний верстат TR4-4 (стр. 9)
12. Транспортер відвідний ланцюговий 2,2 кВт (стр. 13)
13. Рольганг не приводний (стр. 12)
14. SKYWOOD ЕS600 багатопильний обрізний верстат, 22/2,2/0,55 кВт (стр. 6)
15. Транспортер подання обрізної дошки на торцювання із скиданням 1,5 кВт
16. Сепаратор відходів 2,2 кВт (стр. 12)
17. Щепоріз машина SKYWOOD HM-300/4 37/2,2/0,55 кВт (стр. 8)
18. Похилий стрічковий транспортер (стр. 13)
19. Приводний роликовий конвеєр 1,5 кВт (стр. 12)
20. Стрічкові транспортери системи видалення тирси та обрізків (стр. 13)
21. Циклони системи аспірації
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