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- hydrauliczne podnośniki nożycowe,
- przesuwnice, obrotnice,

- przenośniki rolkowe i taśmowe,
- wózki etażowe.

Urządzenia transportu technologicznego

Maszyny i urządzenia dla producentów stolarki
- linie do łączenia elementów  
  drewnianych na długość,
- hydrauliczne prasy wiatrakowe,
- hydrauliczne ściski montażowe  
  do okien i drzwi,
- frezarko-czopiarki, 
- frezarki  do  łuków,
- wiertarko-frezarki do drzwi,
- zraszacze wodne do mikroklimatu,

- hydrauliczne ściski do klejenia
  na grubość,
- prasy do łuków okiennych
  i drzwiowych,
- stoły montażowe do okien
  i drzwi,
- nakładarki kleju,
- kapówki do wycinania wad,
- szlifierki bębnowe.

Maszyny i urządzenia dla przemysłu meblarskiego
- polewarki lakieru,
- szczotkarki,
- meblowe ściski montażowe,
- ściski montażowe do frontów 
  meblowych,

- nakładarki kleju,
- szlifierki bębnowe,
- pneumatyczne ściski do klejenia  

   blatów i frontów meblowych.
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LIDER NA RYNKU URZĄDZEŃ
i LINII DO ŁĄCZENIA DREWNA

linie do łączenia elementów
drewnianych na długość PDFD

linie do łączenia elementów
drewnianych na długość PDFD

wykonywane w różnych wersjachwykonywane w różnych wersjach

Filip Jackiewicz

Korowarka otworowa ZE 903-SB

Dla małych i średnich 
tartaków
Firma Baljer&Zembrod do swojej oferty dołączyła urządzenie dla 
małych i średnich zakładów tartacznych. Jest nim korowarka ZE 903-SB 
przeznaczona do obróbki kłód o średnicy 12 - 90 cm.

prowadzące centrują i pozycjonują 
drewno w środku wirnika. Zaletą 
korowarki jest to, iż podczas koro-
wania kora jest usuwana przez no-
że, a powierzchnia dłużycy nie jest 
uszkadzana. 

Wirnik
Zamykany i otwierany hydrau-
licznie wirnik, jest wyposażony 
w mechanizm samocentrujący, któ-
ry w zależności od średnicy kłody 
dobiera odpowiednią średnicę otwo-
ru. Kłodę wraz ze spadkiem średni-
cy podtrzymują rolki dociskające ze 
strony wejścia i wyjścia. 3 noże ko-
rujące przymocowane są na ramie 
wirnika, mają zakrzywioną formę 
i pionowo skierowe ostrza, zatrzy-
manie pracy noży następuje hydrau-
licznie (podczas wyłączenia pracy 
wirnika), walcowe łożyskowanie, 
smarowanie łożyska wirnika za po-
mocą pompy, silnik napędowy wir-
nika 30 kW. 
Maszyna wyposażona jest w agregat 
hydrauliczny o mocy 11 kW z zawo-
rami sterującymi urządzeniem ko-
rującym.

Posuw
Stabilny przenośnik łańcuchowy 
po stronie wejścia i wyjścia z łań-
cuchem przenośnikowym i przy-
spawanym zabierakiem realizuje 
posuw surowca. Całkowita moc na-
pędu wynosi 9,2 kW. Jest to wystar-
czjąca moc, aby z łatwością prze-
nosić najcięższą dłużycę w sposób 
sprawny i bezawaryjny.

Rolki dociskające
Po stronie wejścia i wyjścia zamo-
cowana jest wahliwie łożyskowa-
na para rolek stożkowych, które uła-
twiają wejście i wyjście surowca 
z maszyny.

Korowanie   
Drewno korowane jest za po-
mocą wirnika otworowego. Ko-
ra i ł yko są całkowicie usuwane. 
Przenośniki łańcuchowe i rolki 

Korowarka napędzana jest silnikiem 
o mocy 30 kW. Pracuje z maksymal-
ną prędkością posuwu wynosząca 20 
m/min i obrabia kłody o minimalnej 
długości 2 m.

Dane techniczne korowarki ZE 903-SB:
- otwór wirnika: 12-90 cm;
- minimalna długość kłody: 2,00 m;
- liczba narzędzi pracujących: 3;
- ciężar urządzenia: ca. 9 t;
- prędkość przenośników: maks. 20 m/min.
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