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s.r.o. Líté 60, 331 52 Dolní Bělá, tel. 373 394 569

 01 00 Plzeň, Poděbradova 12, tel./fax: 377 227 345
Provozovny: 3
331 41 Kralovice, Havlíčkova ul. 236, tel./fax 373 312 174

e-mail: kadlec@agriimport.cz, mobil: 602 486 818, web: www.agriimport.cz

Nabízíme lesní a zahradní techniku řady značek:
FARMI, SEPPI M, STIHL, LASKI, HONDA, STOCKMANN,
POSCH, FISKARS, OREGON, NAARVA-GRIPP, BAHCO,...

Novin

Kombinace - štěpkovač FARMI s podávacím
pásem CH 260 HFC +
jeřáb FARMI HK dle volby

Traktor KUBOTA

s kompletní lesáckou
výbavou a s navijákem
FARMI

Lesní mulčovače MULTIFORST

pro likvidaci dřevní hmoty i pro úpravu
lesních cest a drcení kamenů

Písek

ky

Profesionální
vyvážečky FARMI

- typ PROFDRIVE 12 4WD
s hydr. pojezdem

Štěpkovač LS 200 T

- štěpkuje dřevo až do 20 cm

s.r.o.
typ MK 18

www.agroles-oregon.cz

pro stahování dřeva o objemu 1-1,2 m³, tzn. hmotnosti cca 800-1000 kg, stroj si získává
oblibu, je šetrný k prostředí a přitom dostatečně výkonný, rozšiřuje se řada adaptérů.

JEDNA ZNAČKA
PRO VŠECHNY
ŘETĚZOVÉ PILY

Písek

s.r.o.

Kompletní sortiment dodává:
AGROLES, s.r.o.
Pražská 446, 397 01 Písek
tel.: 382 272 106, 382 272 104, fax: 382 272 105
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz

Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld
Lesní a rybniční správa Zbiroh
Švabínská 279, Zbiroh, PSČ 338 08

• harvestory •

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)

• 10F Titan
• forwardery •
• 8H GT

foto: fořtovna
ve Lhotě

10F

• 5F

Zastoupení v ČR: LESNICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.

Ing. Tomáš Kuchta, Nádražní 313, 364 25 Žlutice, tel. +420 606 686 212
fax +420 353 396 461, e-mail: lesos@seznam.cz, www.lesos.cz

Na veletrhu LIGNA 2013 vystavoval
Wood-Mizer novou koncepci proměny
malých kmenů na prkna rychle a efektivně.
Wood-Mizer SLP II je automatizovaná linka
vytvořená ze tří pil propojených systémem
manipulace s materiálem. Linka SLP II
zpracovává kmeny, které mají v průměru
10-40 cm a délku 1.2-3.6 m na libovolný
pravoúhlý materiál, a je především používána k výrobě paletového dřeva.

Historie tohoto případu
Podnikatelé často nemají způsob jak
zhodnotit méněhodnotné malé kmeny.
A v mnoha případech jsou takové kmeny
uvažovány jen jako palivové dříví nebo na
mulčování. Nad tímto problémem WoodMizer v roce 2007 uvažoval a vyvinul systém, který by zpracovával malé kmeny na
komerční produkt, prodejný a rentabilní.
Tuto první úspěšnou linku SLP bylo
možné realizovat díky použití velmi známé
technologie úzkého pilového pásu WoodMizer, která je celosvětově využívána od
roku 1982. Úzké pilové pásy (s tenkým
zářezem) zachovávají více suroviny, požadují méně energie a jsou levnější při nákupu i údržbě a jsou klíčem k rentabilnímu
řezání malých kmenů.
Tucty systémů SLP v provozu po
celém světě každý den rentabilitu malých
kmenů dokazují. Prostřednictvím zpětné

Malé kmeny prochází řetězovým
dopravníkem a první průchod je
dvojitou svislou pilou TVS

SB

Nejnovější Wood-Mizer metoda k získání lepší
rentability z méněhodnotných malých kmenů

vazby a návrhů, jež Wood-Mizer sbírá od dopravník s hroty. Šest horních válečků
zákazníků, vylepšila firma SLP systém s hroty zajišťuje přímý pohyb kmene pilou.
přidáním předností pro rentabilitu zásad- Po odříznutí padají dvě krajinky přímo
ních - snížení požadavků na lidskou práci na skloněný dopravník, který je odebere
při provozu systému. Nová automatizovaná k dalšímu zpracování.
linka SLP II snižuje dvakrát požadavky na • Jednoduchá vodorovná pila je zbrusu nová
pracovní sílu: linka může být nyní obsluho- pila v lince. Tento stroj nastupuje po TVS
vána 2 nebo 3 lidmi v závislosti na velikosti (dvojitá svislá pila) a oboustranně oprazpracovávaného materiálu.
cované hranoly jsou posouvány stejným
řetězovým dopravníkem s hroty. Tady je
Inovativní konstrukce
odebrána třetí krajinka ze spodku, výsled„K automatizaci SLP technologie jsme kem je hranol opracovaný ze tří stran.
překonstruovali všechny pily v lince, vytvo- Řezaný kmen je dopraven do prostoru,
řili jeden nový stroj a vyvinuli tři typy kde se odstraní spodní krajinka pro další
dopravníků - pásový, válečkový a řetě- zpracování, zatímco třístranný hranol je
zový,“ - říká Roman Frontczak, ředitel veden speciálními ohrádkami a válečkovýzkumu a vývoje Wood-Mizer.
vým dopravníkem do upínání, které pneumaticky polohuje hranol z obou stran.
Inženýři Wood-Mizer stanovili pro nový • Vodorovnou pilu HR500 lze instalovat
systém čtyři cíle.
až se šesti řeznými hlavami, záleží na
1) Celá linka bude řízena jednou stanicí požadované produktivitě. V maximální
operátora
konfiguraci bude tato pila produkovat při
2) Tok materiálu systémem by měl být jednom průchodu šest paletových prken
hladký a spolehlivý
plus jednu krajinku. Materiál je přesně
3) Přesnost řezání by se měla zlepšit pre- polohován současně pneumatickým upíciznějším polohováním materiálu
náním a horními pneumatickými válečky
4) Do konstrukce bude zabudováno kom- pro spolehlivé držení třístranného hranolu
plexní odebírání krajinek
během řezání.
Bylo dosaženo zlepšení bezpečnosti • Po průchodu HR500 systém manipulace
a obsluhy každé jednotky v lince. s materiálem odebírá prkna k dalšímu
Například všechny pily jsou nyní úseku výrobní linky.
vybaveny systémem hydraulické- • Ústřední operátorská stanice je instalováho napínání pilového pásu s bez- na na začátku linky. Odtud operátor řídí
pečnostním spínačem, který celou všechny funkce pily a výkonové spínače.
linku v případě přetržení pilového
pásu zastaví.
Zvýšení efektivnosti při snížení nákladů
Wood-Mizer doporučuje, aby zákazníPřehled SLP II
ci objednávali linku SLP II po zohlednění
V uspořádání SLP II představené velikosti suroviny, kterou potřebují zpracona výstavě LIGNA fungovala linka vávat. „Kratší délky kmenů vyžadují kratší
tímto způsobem:
dopravníky, což znamená méně použitého
• Zakládání kmene je prováděno ze sklo- kovu a zařízení je pak levnější,
něné rampy vybavené řetězovým poda- vznikne kompaktnější uspořávačem kmene.
dání, vyžadující méně údržby
• Dvojitá svislá pila. Funkcí první pily je a tudíž i méně energie,“ dělí se
odříznout dvě krajinky o zkušenosti Roman Frontczak.
z levé a pravé strany
Wood-Mizer uvádí, že
kmene k získání dvou- instalace linky SLP II je velice
stranného hranolu. Pohyb jednoduchá a obvykle dokonkmene mezi řeznými čena během dvou dnů. Během
hlavami provádí řetězový instalace zajistí technici WoodJednoduchá
pila SHS vytváří
třístranný hranol

Linka SLPII může
vyrábět pravoúhlé řezivo,
zejména paletové dřevo

Mizer správné nastavení každé pily. WoodMizer doporučuje, aby byl systém během
provozu kontrolován jednou týdně.
„Požadavky naší rostoucí globální
ekonomiky vyžadují, aby všichni podnikatelé činili rozhodnutí ke zvyšování efektivnosti a hledali způsoby, jak mohou snížit
náklady tím nejlepším způsobem,“ pokračuje Roman Frontczak. „Automatizovaná
linka SLP II poskytuje našim zákazníkům
další užitek podstatným omezením potřebné pracovní síly, neboť náklady na lidskou
práci stále rostou.“
Nová automatizovaná technologie
zpracování malých kmenů je konstruována
tak, aby pomohla podnikání v oboru být
úspěšnějším a konkurenceschopnějším na
trzích, jež obsluhuje.
Wood-Mizer CZ
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel. +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

F ire m ní p rezenta ce - W ood - Mizer

SLP II snižuje náklady při rostoucí efektivnosti

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6, 690 02 Břeclav
tel/fax +420 519 322 443
info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Vodorovná pila HR500
může mít až 6 řezných hlav
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Stolní kalendáře 2014 budou vytištěny v říjnu 2013
s novými kresbami populárního humoru
od Petra Slaby a Martina Hrona. Několik milých kreseb
bude také z pozůstalosti Pavla Kubíčka.
V úvodní části kalendáře 2014 bude již tradičně zařazen
přehled připravovaných akcí, dále katalog firem
nazývaný ZELENÉ STRÁNKY, ve kterém je možno
výhodně prezentovat různé akce, aktivity, výrobky
a služby firem a organizací. V kalendáři budou
uvedeny i doby říje, páření a lovu zvěře a dále časy
východu a západu slunce i měsíce.
Kalendář bude kvalitně vytištěn na křídovém papíře
a bude možné jej postavit na stůl nebo zavěsit na stěnu,
neboť bude zároveň opatřen i háčkem.
Výborně se hodí i jako dárek.
Cena jednoho kalendáře: 99,- Kč
(2-9 ks a více: 89 Kč/ks, 10 ks a více: 79 Kč/ks,
potištění stojánku: 28 Kč/ks).
Pro předplatitele měsíčníku Silva Bohemica
je kalendář tradičně zdarma!
Cena inzerce: 100 Kč / cm².
Uzávěrka 29. srpna 2013!
Objednávky: Silva Bohemica
Josefská 4, P. O. Box 1, 118 00 Praha 1
tel. 602 225 486, fax 960 318 522 286
e-mail: silva@bohemica.cz
www.bohemica.cz
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