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„Český

SB

les“ - měsíčník o lese a zvěři

•Č
 erven v myslivosti,
v lese i mimo les
• O majetkovém
vyrovnání s církvemi
• Lesy a myslivost
Středočeského kraje
• V Praze přibývají
hektary nového lesa
• V největších
soukromých lesích v ČR
• Podbrdskými lesy po
stopách Karla Čapka
• Vojenské lesy v Brdech
se po 80 letech otevírají

Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld
Lesní a rybniční správa Zbiroh
Švabínská 279, Zbiroh, PSČ 338 08
telefon: 371 794 531-2, fax: 371 794 551, e-mail: sekretariat@lesyzbiroh.cz
web: www.lesyzbiroh.cz web: www.zamekdobris.cz

• obhospodařování lesních
pozemků a porostů
• pěstební a těžební práce
• prodej dřeva
• výroba a prodej palisád
• myslivost - poplatkové lovy,
prodej zvěřiny
• rybníkářství, chov a prodej ryb
• zámek Dobříš (viz web)

foto: hájovna
Jelení palouky

6

2008
cena 24,- Kč

SLP

PŘEVRAT VE VÝROBĚ ŘEZIVA PRO PALETY

systém SLP
(Small Log Processing zpracování m alých kmenů)

na veletrhu LIGNA Hannover 2007

Rentabilní přeměna malých změny trhu a na rozdílné dodávky suroviny.
Kdykoli je možné uspořádání pily přizpůsokmenů závisí na několika
bit odlišným výrobním požadavkům.
klíčových faktorech
A dokonce nejsou zapotřebí ani nákladné
Zpracování malých kmenů je poměrně složitý úkol s mnoha proměnnými. Na a masivní základy. To šetří náklady při instalajedné straně se podnikání zdá lákavé, pro- ci. Jestliže trh zažívá recesi, lze výrobní závod
tože malé kmeny - řekněme o průměru přesunout do jiné oblasti, kde aktivita v oboru
100-400 mm a délce 900-3600 mm - jsou roste nebo je tam stavební konjunktura.
snadno dostupné a docela levné. Na druhé
straně je velmi obtížné získat z podřadného Zpracování malých kmenů
Jsou čtyři pily, které lze objednat jako
dřeva hodnotný výrobek. K dosažení zisku
je zapotřebí pečlivě kalkulovat náklady na linku nebo samostatně.
provoz pily. To je důvod, proč se výrobci • TVS - (Twin Vertical Saw - dvojitá svislá
pila). Produkuje trámy seříznuté ze dvou
zařízení do toho se svým technickým řešestran. Má rampu pro kmeny a spodní příčním nehrnou… Doposud to udělal Woodný dopravník na odstraňování seříznutých
Mizer s použitím svého know-how v oboru!
boků.
• SVS - (Single Vertical Saw - jednoduchá
Složitá rovnice
svislá pila). Mění trámy seříznuté ze dvou
Před mnoha lety byl Wood-Mizer průstran na trámy seříznuté ze tří stran.
kopníkem v použití své patentované technologie úzkého pilového pásu. V současnosti • HR - (Horizontal Resaw - vodorovná rozmítací pila). Podle požadavků na produktivitu
se stává bezodpadové zpracování dřeva
může mít od 1 do 6 hlav.
evropským výrobním standardem. V této
situaci je přesně použití úzkých pilových • Omítačka / MultiRip (vícenásobné
dělení). Mění boky seříznuté z trámů na
pásů s jejich úzkým zářezem a vysokou
třístranné hranoly, které pak procházejí
produktivitou schopné udělat z levné suronapř. vodorovným rozmítáním.
viny něco hodnotného. A navíc, tato technoPřínos SLP není v procentech, ale
logie vyžaduje motory s menším výkonem,
což znamená úspory energie. A samotné v násobcích ve srovnání s analogickou soupásové pily nejsou drahé a za stejný čas stavou se širokým pilovým listem. Maximální
požadovaný příkon je 100 kW. Produktivita
poskytnou tu nejvyšší kvalitu prken.
je mezi 30 a 70 kubíky kmenů za 8 hodin,
v závislosti na velikosti kmenů. Požadovaná
Dosažení rovnováhy
Proto tým inženýrů Wood-Mizer, odpo- výrobní plocha je asi 150 m². Komponenty
vědný za vývoj průmyslového zařízení pod SLP jsou konstruovány k použití stejných
obchodní značkou AWMV, vypracoval nový pilových listů a náhradních dílů, což minisystém SLP (Small Log Processing - zpra- malizuje nároky na sklad.
Myšlenkou SLP od Wood-Mizer je
cování malých kmenů), který zahrnuje nejen
pily, ale řadu dopravníků pro manipulaci zastavit plýtvání zdroji dřeva. Podnikání
s materiálem. Ty maximálně zvyšují produk- s pilami Wood-Mizer není jen o výrobě
prken, ale o generování zisku. Z kmenů,
tivitu a snižují náklady na lidskou práci.
Další výhodou je, že taková soustava o kterých se donedávna soudilo, že to je
zařízení je schopna rychle reagovat na „komerčně nevyužitelné dřevo“.

Více se dozvíte u zástupce firmy
Wood-Mizer Servis
Wood-Mizer Moravia
Luby 91, 339 01 Klatovy
Sovadinova 6
tel/fax 376 312 220
690 02 Břeclav
fax 376 319 011
tel/fax 519 322 443
greill@woodmizer.cz
info@wood-mizer.net
www.woodmizer.cz
www.wood-mizer.net

Kompletní linka složená (na fot. zprava) z TVS (Twin Vertical Saw - dvojitá svislá pila),
SVS (Single Vertical Saw - jednoduchá svislá pila) a HR (Horizontal Resaw - vodorovná rozmítací pila)

PILOUS – pásové pily spol. s r.o.
Železná 9, 619 00 BRNO, CZ
tel. 543 25 20 10
fax 543 25 20 11
e-mail: wood@pilous.cz
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NEJVĚTŠÍ

ČESKÝ

VÝROBCE

PÁSOVÝCH PIL

∅ max.
640 mm

CTR 650 S

CTR 650 M

184.000 Kč

Generální distributor

CTR 650

139.500 Kč

175.000 Kč

∅ max.
830 mm

∅ max.
970 mm

CTR 800 CTR 800 S
199.000 Kč

209.000 Kč

495.000 Kč

CTR 800 Hydraulic
360.000 Kč

RW 35
13.400 Kč

OR 50 F

P I L OV É

P Á S Y

Svařené na požadovanou délku – ceny včetně svaru

Veškeré ceny jsou bez DPH 19%.
Uvedené ceny odpovídají strojům v základním provedení.

použití mazací emulze pro ztrátové mazání
pilových řetězů motorových a elektrických
pil a harvestorových řezacích systémů

Z 1 litru neředěného ARBOROLU
smíchaného s vodou získáte
5 litrů mazací ekologické emulze.

CTR 950 Hydraulic

34.000 Kč

Ekologická revoluce

BiMetal M42 180 Kč/m, rozměr 34×0,9 mm
MAXWOOD 120 Kč/m, rozměr 35×0,9 mm
MAXWOOD 130 Kč/m, rozměr 40×0,9 mm
MUNKFORS 170 Kč/m, rozměr 40×0,9 mm

K o n t a k t u j t e n á s , r á d i Vá m z a š l e m e n o v ý k a t a l o g !

l šetří životní prostředí l více ochlazuje řeznou část
l prodlužuje životnost řetězky, lišty a řetězu l snižuje
tření a tím zvětšuje výkon motoru l nádobka
s olejoznakem pro správný poměr mísení i menšího
množství l schváleno používání ve státech EU l

Kontaktní adresa: AGROLES, s. r. o., Pražská 446

397 01 Písek, tel.: 382 272 104, 382 272 106, fax: 382 272 105
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz, web: www.agroles-oregon.cz

