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MASZYNY TARTACZNE



W firmie Mebor oferujemy kompleksowe rozwiązania, odpowiadające potrzebom 

właścicieli tartaków. Klienci na całym świecie doceniają solidną konstrukcję oraz 

znakomitą wydajność maszyn Mebor. 

Oferta firmy Mebor obejmuje maszynerię dla małych, średnich oraz wielkich tartaków – od 

prostych traków taśmowych po kompletne linie tartaczne. 

Zapraszamy do MASZYN TARTACZNYCH firmy MEBOR!

Wysokiej jakości proces produkcji

Dział badań i rozwojuZespół Mebor



Rodzina Mesec ze Słowenii zajmowała się obróbką drewna przez dziesięciolecia. W 1982 
roku założyciel firmy, Boris Mesec, zaprojektował pierwszy trak taśmowy Mebor. Coraz 
więcej klientów przekonywało się do wydajności maszyn Mebor, dzięki czemu nasz zakład 
produkcyjny wciąż się rozwija.
Dziś jesteśmy jednym z wiodących producentów maszyn tartacznych na świecie.

Prowadziliśmy własny tartak, używając swoich własnych maszyn Mebor. To dało nam 
kluczowe doświadczenie i najważniejszą perspektywę - rozumiemy potrzeby i problemy 
pojawiające się w tartakach.
Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu dziedzin: projektowania maszyn, mechaniki, 
elektrotechniki, hydrauliki, bezpieczeństwa oraz automatyki elektronicznej. 

Jesteśmy światowym liderem w technologii traków taśmowych poziomych. Jesteśmy 
dumni, że nasze traki taśmowe są wynikiem naszego własnego rozwoju I innowacji. 
Jako pierwsi wykonaliśmy w pełni zautomatyzowany trak taśmowy. Niektóre z naszych 
innowacji miały bezpośredni wpływ na naszą branżę. Ciągłe badania i rozwój pozwalają 
nam być o krok z przodu i wyróżniają nas wśród naszych konkurentów.

Supernowoczesna fabryka Mebor znajduje się w Słowenii, na powierzchni 20.000 m2. 
Dzięki regularnym, znaczącym inwestycjom w naszą fabrykę, korzystamy z najnowszych 
technologii i maszyn produkcyjnych.  

Ponieważ jesteśmy rodzinną firmą, jakość to nasz cel osobisty. Kluczem do jakości firmy 
Mebor jest nasz doświadczony zespół produkcyjny. Dzięki regularnej kontroli jakości oraz 
efektywności gwarantujemy wysoką jakość każdej maszyny firmy Mebor. 

U podstaw satysfakcji naszych Klientów leży obsługa posprzedażowa oferowana przez 
Mebor. Montaż maszyn oraz szkolenia dla operatorów są prowadzone przez wysoko 
wykwalifikowanych techników Mebor. 
Dzięki ponad 20 zespołom serwisowym na całym świecie, zapewniamy krótki czas 
oczekiwania. 

Z naszej fabryki w Słowenii dostarczyliśmy maszyny już do ponad 50 krajów świata. Mamy 
praktyczne doświadczenie z obróbką wszystkich rodzajów drewna oraz z ekstremalnymi 
warunkami pracy (od zimna Syberii po tropikalny klimat Afryki). 
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Długa żywotność, niższe koszty utrzymania, brak falowania, 
dokładne cięcie.

Zwiększona wydajność, precyzja i wysoka jakość ciętego drewna.

Większa wydajność produkcji, oszczędność czasu i niższe 
koszty.

Prosta obsługa i utrzymanie, rozwiązania dla maksymalnego 
bezpieczeństwa.

Wysoka jakość 
cięcia

Prędkość I 
automatyzacja

Przyjazne 
użytkownikowi I 
bezpieczne 

Zapraszamy do MASZYN TARTACZNYCH firmy MEBOR!

Najnowsze technologie produkcji + ponad 35 lat 

doświadczenia + komponenty wyjątkowo wysokiej jakości współtworzą 

maszyny Mebor, spełniające najwyższe standardy jakości!

Dzięki doświadczeniu z ponad 35 lat bliskiej współpracy z tartakami na całym 

świecie, jesteśmy w stanie doradzić i wesprzeć Twój zakład w 

doskonaleniu produkcji.



POZIOME TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD

Małe / mobilne HTZ 800
Średnia wydajność HTZ 1000
Wysoka wydajność HTZ 1100 PRO

HTZ 1200 SP
Najwyższa wydajność HTZ 1200 PLUS

HTZ 1300 PLUS
Cięcie dużych kłód HTZ 1200 EXTREME 15

HTZ 1400 EXTREME 20
Wyposażenie i opcje 
Dane techniczne i porównanie
PIONOWE PIŁY ZESPOŁOWE

VTZ 1400 / 1600 PLUS
Wyposażenie i funkcje 
TRAKI TARCZOWE DO KŁÓD DO PRACY CIĄGŁEJ

SDH-D 320 / SDH-D 340 / SDH-D 400
PIONOWE TRAKI TAŚMOWE DO KŁÓD I KANTERY DO PRACY CIĄGŁEJ

VTZ 1100 / 1300 DOUBLE / QUAD / BM 600

PEŁEN WYBÓR MASZYN DLA TWOJEGO TARTAKU:
CIĘCIE KŁÓD
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KOROWANIE I REDUKCJA NAPŁYWÓW KORZENIOWYCH

PRZENOŚNIKI DO KŁÓD

PRZENOŚNIKI DO CIĘTEGO DREWNA I ODPADÓW, LINIE SORTUJĄCE
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Typ linii technologicznej Średnica kłody Zakresy produktywności

LINIE HTZ Z POZIOMYMI TRAKAMI TAŚMOWYMI  
DO KŁÓD pana la 1250 mm 20-200 m3/8 h zmiana

EKSTREMALNE LINIE DO DUŻYCH KŁÓD pana la 2000 mm 40-200 m3/8 h zmiana
LINIE SDH DO MAŁYCH KŁÓD 120-500 mm 60-300 m3/8 h zmiana
KOMBINOWANE LINIE TECHNOLOGICZNE HTZ+SDH 120-1250 mm 80–400 m3/8 h zmiana

LINIA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI DO PRACY  
CIĄGŁEJ - VTZ OPTI FAST 100 – 600 mm 100 – 500 m3/8 h zmiana

POJEDYNCZE OSTRZA CEL 300/ CEL 700/ CEL 1000
WIELE OSTRZ / PAKIECIARKI MCEL 75 / MCEL 150 / PZ 1200

SLH 1200
SFH 1200

ZINTEGROWANE OBRZYNARKI I WIELOPIŁY

DR 600 / VR 800 / VR 900 / VR 1300
ZOPTYMALIZOWANE OBRZYNARKI O WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

VRA 20 OF / VRA 40 OF / FRA 40 OF / FRC 40 OF
WIELOPIŁY Z POJEDYNCZYM LUB PODWÓJNYM WAŁEM

VC 700 E / VC 900 E 
VC 700 D / VC 900 / VZ 800 D

POZIOME ROZDZIELCZE TRAKI TAŚMOWE DO PRACY CIĄGŁEJ

RS 800 / RS 1000 / RS 1300
LINIA DO ROZRZYNANIA Z OBIEGIEM OKRĘŻNYM DO PRACY CIĄGŁEJ 

POZIOME ROZDZIELCZE TRAKI TAŚMOWE - Z RUCHOMYMI GŁOWICAMI
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MOCNA KONSTRUKCJA TRZY KLUCZOWE CECHY: + +SZEROKIE OSTRZA SZYBKOŚĆ I AUTOMATYZACJA 

Mocna i wytrzymała 
konstrukcja

Szerokie ostrza dla 
szybkości i precyzji

Automatyzacja Mebor 
System® 

System automatycznego 
zsuwania (Mebor System®)

Kluczowe cechy wysokiej 
prędkości

Wykonywane na zamówie-
nie dla każdego klienta! 

Dlaczego wybrać poziomy 
trak Mebor zamiast piono-
wego?

Mocna konstrukcja maszyn Mebor gwarantuje precyzyjne i wolne od falowania cięcie, mniejsze 
nakłady na utrzymanie oraz dłuższą żywotność maszyn.

Szerokie ostrza są mocniejsze, dzięki czemu osiągamy najwyższą precyzję i zwiększoną szybkość 
cięcia. 
Żeliwne koła utrzymują prędkość ostrza i zapobiegają utracie precyzji. Duże koła zapewniają też 
dłuższą żywotność ostrz i zmniejszają koszty związane z ostrzami. 
Aby nie zmniejszać jakości cięcia, od zawsze skupiamy się wyłącznie na trakach taśmowych z 
szerokimi ostrzami. ZAWSZE dostarczamy klientom bardziej precyzyjny i ekonomiczny system o 
SZEROKICH ostrzach.

Automatyczne sterowanie Mebor System® w połączeniu z automatycznym systemem zsuwania 
desek powoduje, że traki Mebor można obsługiwać jednoosobowo, oszczędzając koszty 
pracownicze. W pełni zautomatyzowane sterowanie pozwala operatorowi skupić się na 
faktycznym cięciu, odzyskiwaniu oraz produkcji. W połączeniu z cechami maszyn Mebor 
umożliwiającymi oszczędność czasu, pomagamy zwiększać zyski Twojego przedsiębiorstwa. 
Narzędzia do programowania cięcia pozwalają operatorowi na dobór optymalnych wymiarów dla 
jak najlepszej wydajności.
Sterowanie Mebor jest dostępne także jako w pełni automatyczna opcja bez użycia rąk, co 
umożliwia jednej osobie operować maszyną oraz układać drewno. 

Jako pierwsi wprowadziliśmy funkcję zwrotnego zsuwania desek. To nasza innowacja, która eliminuje 
straty czasu poświęcanego na zsuwanie. Szybko i bez wysiłku.  

Łańcuchowy system posuwu głowicy piły pozwala na wysoką prędkość powrotu.
Pozycjonowanie ostrza sterowane przez serwo dla superszybkiego pozycjonowania ostrza oraz 
wysokiej precyzji (+/- 0,5 mm). Elementy hydrauliczne o wysokiej prędkości z systemem szybkich 
zacisków typu zamknij-otwórz; zwiększona prędkość obracania kłód, etc.

Każdy trak jest wykonywany na zamówienie – z odpowiednio dopasowanym sprzętem, odstępami 
między zaciskami dostosowanymi do długości kłody, itp. Ponieważ takie szczegóły mają znaczenie 
dla jak najlepszych rezultatów.
Połączenie naszego doświadczenia oraz Twoich wymagań skutkuje powstaniem maszyny
zoptymalizowanej dla Twojej produkcji. 

• Szybka i prosta instalacja, nie są potrzebne żadne fundamenty.
• Prostsza obsługa i utrzymanie.
• Lepszy stosunek wydajności do ceny.
• Możliwość przecierania bez konieczności ponownego podawania drewna do maszyny.
• Lepsze, bardziej elastyczne rozwiązanie dla długiego drewna konstrukcyjnego. 

POZIOME TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD

Wiodąca technologia w dziedzinie traków poziomych!

Mebor System® to nasz własny system poziomych traków taśmowych, który odróżnia nas od 
konkurencji. Z trakiem taśmowym Mebor zwiększysz swoją produktywność oraz wydajność, 
a także zaoszczędzisz na kosztach pracowniczych. 

Poziomy trak taśmowy Mebor zapewni wysoką jakość ciętego drewna i przyczyni się do 
dobrej reputacji Twojej firmy.
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 MAŁE TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD

Cechy dużych traków taśmowych Mebor »w małym wydaniu”

HTZ 800 / 800 MOBILE

HTZ 800 to solidna, nieduża maszyna z precyzyjnym, szerokim ostrzem. 
Dostępna jako mobilna lub stacjonarna!

Kluczowe cechy:
• szerokie ostrza -  dla niższych kosztów utrzymania ostrz oraz wyższej precyzji
• jednoosobowa obsługa dzięki zautomatyzowanemu zsuwaniu
• solidna, jednak kompaktowa dla łatwiejszego transportu
• dostępny zarówno w pełnej hydraulicznej, jak i w prostej mechanicznej wersji

“HTZ 800 daje nam ogromną precyzję cięcia i 
umożliwia nam doścignięcie większych
 tartaków pod względem jakości ciętego drewna. 
Mamy też ogromne oszczędności na kosztach 
pracowniczych dzięki automatycznemu 
zsuwaniu oraz automatycznemu sterowaniu. 
Obsługa posprzedażowa jest znakomita, a dostęp 
do części zamiennych jest łatwy.”
Pan Gerardo Ludwig,
Sociedad Maderas Nativas SPA, Chile
“Mieliśmy wcześniej podobny trak taśmowy i 
zawsze mieliśmy problemy z ciężkimi kłodami. 
Dzięki MEBOR HTZ 800 możemy szybko i 
precyzyjnie ciąć wszelkie kłody bez żadnych 
trudności. Instalacja była szybka, a uruchomienie 
proste.” 
Pan Stefano da Silva,
Schefflenger Schrainer, Luxembourg

Szybkość funkcjonowania

0 20 40 60 80 100

Szybkość cięcia

2900 –3800820 mm25 m3/8h900 mm

mm

100–120

6

11 –22



kWkg

TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD O ŚREDNIEJ WYDAJNOŚCI

Profesjonalne cięcie w rozsądnej cenie

HTZ 1000

Trak HTZ 1000 firmy Mebor w przystępnej cenie umożliwia małym tartakom 
cięcie z profesjonalną precyzją i szybkością. Maszyna posiada ciężkie, żeliwne 
koła z szerokimi ostrzami, pełną hydraulikę do manewrowania kłodami oraz 
automatyczny system kontroli Mebor System®.

Kluczowe cechy:
• mocna i wytrzymała, niskie koszty utrzymania
• solidne urządzenia do obracania kłód
• prosta i zautomatyzowana jednoosobowa obsługa 
• dostępny zarówno w pełnej hydraulicznej, jak i w prostej mechanicznej wersji

“Wsparcie techniczne dla naszego traka Mebor 
było rewelacyjne od momentu instalacji 
maszyny. Otrzymaliśmy najpierw bardzo
 szczegółowy pakiet szkoleń, a na wszelkie pytania 
techniczne otrzymujemy odpowiedź mailowo w 
mniej niż 24 godziny. Pakiet wsparcia 
klienta – pierwsza klasa!”
Pan Emyr Wyn Parry,
Coleg Meirion Dwyfor, Wales, UK

“To bardzo wszechstronna maszyna, która 
pozwoliła mniejszej liczbie osób wyprodukować 
taką samą ilość drewna podczas 8-godzinnej 
zmiany. Pozwala na cięcie twardego drewna z 
wysoką prędkością. Aż chcę kupić kolejny trak 
taśmowy Mebor”.
Pan Juan Antonio Naranjo,
Inmunizadora Serye, Colombia

Szybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

3800 –50001020 mm27 m3/8h

mm

120–140
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TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Wszechstronne, wydajne i precyzyjne

HTZ 1100 PRO

HTZ 1100 PRO to szybki, wszechstronny trak taśmowy. Odpowiedni do 
tartaków zorientowanych zarówno na wydajność produkcji, jak i na jakość, 
które chcą obniżyć koszty funkcjonowania, jednocześnie zwiększając jakość 
ciętego drewna oraz efektywność produkcji. Dostępny wraz z innowacyjnym 
podwójnym systemem cięcia oraz automatycznym usuwaniem desek. 

Kluczowe cechy:
• szybkie i precyzyjne pozycjonowanie ostrza, sterowane przez serwo (precyzja 
+/- 0,05 mm)
• manewrowanie kłodą na wszystkie sposoby dla jak największego odzysku
• umożliwia rozkrój kłód o średnicy do 900 mm
• najwyższa wydajność w swojej kategorii cenowej

“Kupiłem trak taśmowy z szerokim ostrzem HTZ 
1000 w 2008 roku. Dzięki dobrym 
doświadczeniom oraz rozwojowi mojej firmy, 
kupiłem kolejny trak taśmowy Mebor – HTZ 
1100 PRO – dwa lata temu. Jestem bardzo 
zadowolony z obu moich maszyn. Wydajność 
i precyzja cięcia są wysokie. Traki taśmowe w 
pełni odpowiadają potrzebom mojej firmy i 
umożliwiają mi ciągłe zwiększanie produkcji.”
Pan Waldemar Zadka, Polska

“Dzięki nabyciu Mebor HTZ 1100 PRO, znacznie 
uprościliśmy swoją pracę i nie wiemy już, czym 
są problemy z ostrzami traków. Podjęliśmy 
dobrą decyzję.”
Pan Milan Smola, Smola s.r.o.,
Czechy

Szybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

5500 –75001120 mm1000 mm

mm

140–160
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TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 

Legendarny trak taśmowy Mebor

HTZ 1200 SP

HTZ 1200 SP to mocny i wytrzymały trak taśmowy sprawdzony w różnych 
warunkach, od tropikalnego klimatu Afryki po ekstremalne zimno Syberii. 
Szerokie cięcie zapewnia elastyczność zależnie od różnych rozmiarów kłód.

Kluczowe cechy:
• szeroki zakres rozmiarów kłód
• produktywna, mocna i wytrzymała maszyna
• pełna funkcjonalność w zakresie manewrowania kłodami 
• znana na świecie ze swojej wytrzymałości i żywotności

“HTZ 1200 SP to wszechstronna maszyna o 
wysokiej precyzji, która pozwoliła nam podnieść 
jakość cięcia, zredukować koszty pracownicze 
oraz zwiększyć przetarcie kłód.”
Pan Alberto Yamil Buamscha,
Argentyna

“Nasz trak taśmowy Mebor to bardzo
wytrzymała, dobrze zbudowana maszyna. 
Maszyna Mebor zapewnia precyzyjne cięcie przy 
bardzo dużej przyjazności użytkownikowi. 
Automatyczne sterowanie maszyny bardzo 
pomaga nam przyspieszyć produkcję. Zabiera 
nadmierny ciężar pracy z rąk człowieka i 
powierza go maszynie.”
Pan Tom Plant, Peak Oak,
Anglia

Szybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

6000 –75001220 mm1200 mm

mm

140–160
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TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

Produkuj więcej niższym kosztem

HTZ 1200 PLUS

PLUS to najbardziej zaawansowane poziome traki taśmowe Mebor, które 
zawierają najnowsze usprawnienia innowacyjne. Traki taśmowe PLUS to 
większa wydajność produkcji, szybkość oraz wszechstronność.
HTZ 1200 PLUS pracuje z niedoścignioną wydajnością w swojej kategorii 
cenowej. Polegają na niej tartaki ze wszystkich kontynentów, od małych 
tartaków obrabiających miękkie drewno do zorientowanych na jakość
tartaków produkujących drewno konstrukcyjne.
Kluczowe cechy:
• szybkość zwrotu oraz pozycjonowanie ostrza sterowane przez serwo
(precyzja +/- 0,05 mm)
• szybkie automatyczne sterowanie, zapobiegające opóźnieniom operatora
• funkcje manewrowania kłodami o wysokiej prędkości
• precyzyjnie wykonana maszyna z komponentami najwyższej jakości

“Istna bestia! Gdy porównaliśmy ten poziomy 
trak taśmowy do podobnych maszyn przy 
średnicy kłody 48”, Mebor był o wiele lepszy 
we wszystkich kategoriach. Kupiliśmy maszynę 
z podwójnym cięciem, która waży ok. 27000 
funtów (12 t). Szybkość cięcia oraz zwrotu 
znacznie przewyższa wszystkie inne znane 
nam sprzęty. Trzeba się trochę poduczyć 
wszystkich funkcji, ale dobrze sobie radzimy. 
Jeśli potrzebujesz wyjątkowo solidnego traka 
taśmowego, który dzień po dniu będzie dawał 
radę z cięciem twardych kłód, to właśnie 
maszyna dla Ciebie.”
Panowie Jerry i Derrick Hopkins,
Blue Ridge Custom Lumber, VA, USASzybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

11000  –140001220 mm1250 mm

mm

160–180
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TRAKI TAŚMOWE DO CIĘCIA KŁÓD O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

Najwyższe poziomy produktywności w poziomym cięciu!

HTZ 1300 PLUS

Flagowy produkt Mebora – HTZ 1300 PLUS to sprawdzony, najwyższej 
jakości poziomy trak taśmowy o niedoścignionych poziomach produkcji – 
osiągających do 100 m3 kłód na jedną zmianę. Dzięki bardzo szerokiej taśmie 
i precyzyjnie zbudowanej strukturze, jest wykorzystywany także w tartakach 
zorientowanych na wysoką wartość.

Kluczowe cechy:
• Najwyższa prędkość powrotu głowicy oraz pozycjonowania ostrza (precyzja 
+/- 0,05 mm) 
• Maszyna o dużej mocy, ważąca 16 ton
• Sterowanie jednym joystickiem z funkcjami oszczędzającymi czas
• Programowanie automatycznego cięcia dla poprawy przetarcia drewna

“1300 to nasza druga piła taśmowa Mebor. 
Właściwości obu to mocna konstrukcja, precyzja 
cięcia i niezawodne elektroniczne ustawianie 
taśmy. Przy szybkości 1300, z łatwością 
realizujemy zwiększone zamówienia. Nowe 
sterowanie jest szybsze i bardziej komfortowe. 
Lubimy szybką hydraulikę i rozszerzone 
możliwości w zakresie cięcia. Mebor jest zawsze 
gotów udzielić wsparcia.”
Panowie Janez i Andrej Čuk,
Słowenia

Szybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

14000–170001320 mm1250 mm

mm

206–225

11

55-100 m3/8h 55 –75
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CIĘCIE DUŻYCH KŁÓD

Obrabiaj duże kłody z łatwością

HTZ 1200 EXTREME 15

Ekstremalnie twarde drewno, o dużych średnicach i o wyjątkowo dużej masie, 
wymaga szczególnie silnej maszyny. MEBOR EXTREME Band Saws® to 
odpowiedź. EXTREME 15 to wszechstronna maszyna w dobrej cenie, zapewnia-
jąca niezawodne cięcie dużych kłód.

Kluczowe cechy:
• wyjątkowo mocna konstrukcja EXTREME do dużych, ciężkich kłód
• wszechstronna – do dużych i małych kłód
• szybka instalacja, szybka i prosta obsługa
• dostępna wersja prosta lub w pełni zautomatyzowana

“Nasz trak taśmowy Mebor jest mocno 
zbudowanym urządzeniem o bardzo dobrej 
zdolności przystosowania do cięcia drewna 
liściastego i iglastego. Szybkość działania 
zwiększyła naszą wydajność, przy dużej 
dokładności i wygodnej obsłudze. Zwrotne 
usuwanie materiału działa bardzo wydajnie i 
przyspiesza produkcję, co pozwala nam 
przyjmować więcej zamówień. Ogólnie jesteśmy 
bardzo zadowoleni z maszyny.”
Pan James Kelly,
Willows Sawmill, Anglia, UK

Szybkość cięcia

15000 –180001220 mm1600 mm

mm

160–180

12

Szybkość funkcjonowania

50 m3/8h 37 –55
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CIĘCIE DUŻYCH KŁÓD

Definicja CIĘŻKIEGO SPRZĘTU!

HTZ 1400 EXTREME 20

EXTREME 20 to najlepszy, wyjątkowo mocny trak taśmowy do cięcia 
najcięższych, najtwardszych kłód z drewna tropikalnego. To wynik bogatego, 
globalnego doświadczenia firmy Mebor w cięciu tropikalnego drewna 
liściastego.

Kluczowe cechy:
• przeznaczone do dużej produkcji; z szybkimi napędami i potężną hydrauliką
• nadaje się do wszystkich rodzajów drewna liściastego
• bardzo szeroka taśma, zasilana silnikiem o mocy 90/110 kW
• 28 ton stali 
• opcjonalne ulepszenie do pozycjonowania taśmy przez serwo i szybszej 
prędkości powrotu dla zwiększonej produkcji

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z traku HTZ 
1400 Extreme 20. Okazał się fantastyczną 
maszyną. Bardzo solidna konstrukcja, dobrze 
wyprodukowana i dobrze wymierzona do 
tropikalnych kłód o wysokiej gęstości. Jest 
łatwa w obsłudze, ma dobre i mocne obracaki 
kłód, cechuje ją szybkie pozycjonowanie kłód i 
precyzyjne cięcie.”
Klient w Luandzie,
Angola

Szybkość funkcjonowania

Szybkość cięcia

25000–320001420 mm2000 mm 206

13

65–90 m3/8h 90 –110
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WYPOSAŻENIE I OPCJE – TRAKI TAŚMOWE HTZ14

Głowica traka taśmowego - wyposażenie
Ciężkie  żeliwne koła dla wysokiej 
precyzji oraz wydajności; opcja: zmienna 
prędkość ostrza 

Głowica pod kątem – ostrze szybciej 
wchodzi w drewno

Odciąg trocin z kontenerem Manualne/elektroniczne ustawianie taśmSystemy smarowania / chłodzenia ostrza
Laser pokazujący wysokość cięcia

Manualne/automatyczne hydrauliczne 
naciąganie ostrza utrzymuje właściwe 
ciśnienie

SZYBKI łańcuchowy posuw głowicy 
traka; wysoka prędkość powrotu

Hydrauliczny przesuwany prowadnik 
ostrza

Szybkie pozycjonowanie ostrza – 
sterowane przez serwo; (gwarantowane 
pozycjonowanie +/- 0,05 mm)

Sterowane ręcznie / w pełni zautomatyzowane KOROWANIE; przedłuża żywotność 
ostrza, automatycznie podąża za kształtem kłody 

Obrzynarka, piły tarczowe zainstalowane 
na głowicy traka



15

Urządzenie do obracania kłód z bez-
pośrednim silnikiem (HTZ 800)

Pionowe kątowniki

Urządzenie do obracania kłód 
z elastycznym łańcuchem i przekładnią

PRO/PLUS pionowe kątowniki o wysokiej 
prędkości

EXTREME Mocne urządzenie do 
obracania dużych kłód 

Mocne pionowe kątowniki EXTREME 

Ruch prawo-lewo urządzeń obracających kłody

Stół traka taśmowego – osprzęt do manipulacji kłodami
Hydrauliczne zaciski z opcją regulacji 
wysokości

PLUS, szybkie zaciski z regulacją 
wysokości

EXTREME mocne zaciski z regulacją 
wysokości

Rolki wzdłużne PRO/PLUS/EXTREME - rolki wzdłużne Urządzenie do ładowania kłód
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DANE TECHNICZNE

Wydajność:

Max średnica kłody:

Max szerokość cięcia:

Max długość kłody:

Średnica koła:

Szerokość koła:

Wymiar ostrza - długość:

Wymiar ostrza - szerokość (pojedyncze/podwójne cięcie)

Wymiar ostrza - grubość:

Przybliżona waga:

Szerokość:

Całkowita wysokość (ostrze w najwyższej pozycji):

Całkowita długość (dostosowanie na życzenie):

Moc głównego silnika:

HTZ 800 / 800 Mobile
do 25 m3/8h*
900 mm
800 mm
na zamówienie
820 mm
80 mm
5300 mm
100/120 mm
1,0 mm
2900 - 3800 kg**
2330 mm
2330 mm
długość kłody + 3,5 m
11/15/18,5/22 kW

HTZ 1000
do 27 m3/8h*
900 mm
850 mm
na zamówienie
1020 mm
105 mm
6200 mm
125/140 mm
1,1 mm
3800 - 5000 kg**
2600 mm
2600 mm
długość kłody + 3,5m
11/15/18,5/22/30 kW

HTZ 1100 PRO
do 38 m3/8h*
1000 mm
1000 mm
na zamówienie
1120 mm
120 mm
7100 mm
140/160 mm
1,2-1,25 mm
5500 - 7500 kg**
3110 mm
3050 mm
długość kłody + 3,5m
18,5/22/30/37 kW

* zależy od rozmiaru kłody, wymiaru tarcicy, rodzaju cięcia, konfiguracji urządzenia itd. Przy specyficznych metodach cięcia, możliwe są różne poziomy wydajności produkcji. ** zależy od konfiguracji urządzenia

SPRZĘT DO USUWANIA DESEK

Sprzęt do usuwania desek
Platforma z rolką do odbioru desek

Standardowy popychacz desek 
(opcjonalnie funkcja podnoszenia)

Przenośnik taśmowy do
 automatycznego odbioru desek 

Podwójny popychacz desek, 
samoregulujący do usuwania desek przy 
cięciu powrotnym

Podnoszony przenośnik taśmowy – 
automatyczne dopasowanie do wysokości 
kłód

Automatyczne urządzenie do 
prowadzenia desek – utrzymuje prosty 
kierunek przy zsuwaniu

3
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Sterowanie
Ręczne sterowanie

Kabina dla operatora

MEBOR SYSTEM Automatyczna 
kontrola V130

• w pełni zautomatyzowane cięcie 
• opcja sterowania bez użycia rąk
• szybki wybór rozmiarów
• wybór rozmiarów z wyprzedzeniem

MEBOR SYSTEM Pojedyncze 
automatyczne sterowanie M91

Opcjonalny płot zabezpieczający z 
certyfikatem CE do obsługi bez użycia 
rąk

MEBOR SYSTEM – AUTOMATYCZNA KONTROLA OPTI FAST 10’’ 
z proporcjonalnym, wielofunkcyjnym joystickiem

• w pełni zautomatyzowane cięcie + funkcje oszczędzające czas
• opcja sterowania bez użycia rąk
• szybki wybór rozmiarów 
• programowanie cięcia AUTO z narzędziami optymalizującymi

Opcja: automatyczne dostosowanie 
prędkości cięcia

Kamera dla widoku z góry – aby 
widzieć jakość drewna

HTZ 1200 P/SP
do 35 m3/8h*
1000/1200 mm
1000/1170 mm
na zamówienie
1220 mm
120 mm
7750 mm
140/160 mm
1,2-1,3 mm
6000 - 7500 kg**
3145/3400 mm
2950/3200 mm
długość kłody + 4m
30/37/45/55 kW

HTZ 1200 PLUS
do 45/65 m3/8h*
1250 mm
1200 mm
na zamówienie
1220 mm
140 mm
7750 mm
160/181 mm
1,3 mm
11000 - 14000 kg**
3415 mm
3300 mm
długość kłody + 4m
37/45/55 kW

HTZ 1300 PLUS
do55/100 m3/8h*
1250 mm
1200 mm
na zamówienie
1320 mm
185 mm
8600 mm
206/225 mm
1,38-1,47 mm
14000-17000 kg**
3940 mm
3450 mm
długość kłody + 4,5m
55/75 kW

HTZ 1200 EXTREME 15
do 50 m3/8h*
1600 mm
1500 mm
na zamówienie
1220 mm
140 mm
8300 mm
160 mm
1,2–1,3 mm
15000–18000 kg**
3630 mm
3300 mm
długość kłody + 4 m
37/45/55 kW

HTZ 1400 EXTREME 20
do 65–90 m3/8h*
2000 mm
1870 mm
na zamówienie
1420 mm
190 mm
10500 mm
206 mm
1,47 mm
25000–32000 kg**
4600 mm
4300–4700 mm
długość kłody + 6 m
90/110 kW

* zależy od rozmiaru kłody, wymiaru tarcicy, rodzaju cięcia, konfiguracji urządzenia itd. Przy specyficznych metodach cięcia, możliwe są różne poziomy wydajności produkcji. ** zależy od konfiguracji urządzenia

3
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PIONOWE PIŁY ZESPOŁOWE

Super szybki tartak!

VTZ 1400 / 1600 PLUS

19000

22000

1400 mm

1600 mm

1250 mm

1300 mm

mm

mm

206–225

265-285 
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60–150 m3/8h

70-180  m3/8h

90

110-132

VTZ PLUS jest wyjątkowo szybkim pionowym, taśmowym zespołem trakcy-
jnym MEBOR, zaprojektowanym z myślą o wysokiej wydajności i jakościowym 
piłowaniu. Jego konstrukcja SMART łączy szybkość, efektywność energetyczną 
i wysoką wydajność drewna.

Kluczowe cechy:
• Głowica piły taśmowej HEAVY-DUTY do precyzyjnego cięcia
• przechylony wózek o 17 ° umożliwia bezszokowy odbiór piłowanych desek z 
górną powierzchnią do góry 
• SUPER SZYBKOŚĆ, elektryczny napęd wózka SERVO dla prędkości powrotnych 
do 240 m / min
• NIEZALEŻNOŚĆ, SERVO pozycjonowanie głowic dla optymalnego pozyc-
jonowania kłód i najwyższego odzysku drewna 
• Oszczędność energii dzięki zoptymalizowanej strukturze wózka; inteligentny 
agregat hydrauliczny; transfer nadmiaru energii między napędami

FAQ: Kiedy wybrać pionową piłę taśmową a kiedy poziomą?

Kiedy potrzebujesz poziomów produkcji przekraczających produkcję HTZ 1300 PLUS. Ze względu na wyższe inwestycje pionowy 
system tartaku ma sens TYLKO, gdy jest wyjątkowo szybki, np. VTZ PLUS.

Od 15 lat używamy pił firmy Mebor. Zdecydowa-
liśmy się kupić nową piłę głównie ze względu na 
potrzebę większej
pojemności. Teraz w praktyce nowa piła pionowa 
Mebora tnie trzy razy więcej. Oprócz cięcia drew-
na do naszej produkcji palet, teraz produkujemy 
również dodatkowe drewno cięte na sprzedaż. 
Dzięki nowej pile oszczędzamy dużo czasu, a 
nasze koszty spadły . 
Pan Jožef Močnik, Močnik d.o.o, 
Słowenia

1400 PLUS

1600 PLUS
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Łatwy dostęp do wymiany noży - drzwi 
uchylne i koła zamontowane z jednej 
strony

GŁOWICE z NIEZALEŻNYM 
pozycjonowaniem poprzez napędy 
SERVO dla wysokiej prędkości i precyzji

Sterowanie PLC na głowicy w celu regulacji 
ustawienia ostrza - przedłuża żywotność 
ostrza

Wózek zbudowany z wysokowydaj-nej 
stali konstrukcyjnej Strenx® - zmniejszona 
masa w celu oszczędza-nia energii

Potrójne łańcuchy z regulowaną prędkością 
(zmienny napęd elektryczny)

W pełni automatyczny nóż wstępny; 
przedłuża żywotność ostrza; 
automatycznie podąża za kłodą

Mocne ramy pomocnicze do montażu 
na podłodze betonowej - szybka i prosta 
instalacja!

Hydrauliczne ZACISKI z REGULO-WANĄ 
głębokością mocowania. Funkcja PULL-IN 
(wciąganie) po zaciśnięciu

Sprzęt i funkcje 

PIONOWE PIŁY ZESPOŁOWE

GŁOWICA ŚCIENNA

KONTROLA TARCZY

PRZENOŚNA PRZEWOŹNA TARCZA

Kabina z profesjonalnym stanowiskiem 
operatora z joystickiem „wszystko w 
jednym”

Sterowanie PLC, ekran dotykowy 15 '' , funkcje oszczędzania czasu:
Auto. pozycjonowanie dziennika + Auto. wybór rozmiaru
Automatyczna sekwencja piłowania bez użycia rąk
Opt .: skanowanie dzienników z optymalizacją

Napędy do wózków SUPERFAST z 
unikalnym napędem łańcuchowym 
Mebor



TRAKI TARCZOWE DO KŁÓD DO PRACY CIĄGŁEJ

SDH-D 320 SDH-D 340/400  

Dwuwałowy trak tarczowy do kłód Dwuwałowy trak tarczowy do kłód
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• Mocna, prosta i wydajna maszyna
• Najlepszy stosunek wydajności do ceny
• Mocna konstrukcja, precyzyjne cięcie
• Możliwe dodanie opcji przetarcia (wykorzystanie jako wielopiła)
          

• Silna maszyna do dużej wielkości produkcji
• Automatyczna kontrola – sterowanie joystickiem
• Automatyczne regulowanie rozmiarem pryzmy
• Połączony z wielopiłami VC w kompletnych liniach technologic-
znych

DANE TECHNICZNE:

Max średnica kłody:

Moc silnika głównego (min. – max.):

Średnica piły tarczowej:

Przybliżona waga:

Wydajność(wejściowa)*:

Podawanie - prędkość cięcia*:

Regulowany rozmiar:

Centralne cięcie:

Typ podawania:

Opcje wysuwania:

Opcja rębarki

SDH-D 320
340 mm
2x37 kW – 75+55 kW
500 mm
5000 - 6800 kg
60-100 m3/8 h  zmianę
8-30 m/min
z przekładkami
tak
prosty / z obracaniem kłód
proste / z oddzielaniem 
odpadów od desek
nie
SDH-D 320

SDH-D 340
340 mm
4x37 kW – 2x75 kW+2x55 kW
500 mm
10000 – 14000 kg
90-250 m3/8 h zmianę
15-60 m/min

SDH-D 340

SDH-D 400
400-500 mm
4x37 kW – 2x90 kW+2x75 kW
600 mm
11000 – 15000 kg
100-300 m3/8 h zmianę
15-70 m/min

SDH-D 400

automatyczny
nie

rolki do obracania kłód / ciągłe
z oddzielaniem odpadów od desek

tak

* zależnie od rozmiarów kłód i ciętego drzewa, mocy silnika, liczby ostrz itp.

Prosty podajnik (tylko SDH-D 320) Podajnik z rolkami do obracania kłód Podajnik ciągły o wysokiej przepustowości

OPCJE – SDH & VTZ 

CIĘCIE KŁÓD 
MOŻLIWE 

CENTRALNE 
CIĘCIE

ROZRZYNANIE 
PRYZM 

(OPCJONALNE) OPCJONALNE CENTRALNE CIĘCIE



PIONOWE TRAKI DO KŁÓD I RĘBARKI DO PRACY CIĄGŁEJ

VTZ 1100/ 1300 DOUBLE / QUAD BM 600 

Pionowe traki do kłód i pryzm Kanter dwugłowicowy
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• Silna, precyzyjnie wykonana konstrukcja 
• Różne wersje dla różnych wielkości produkcji – od średniej do 
dużej
• Szybkie regulowanie rozmiaru z silnikami bezszczotkowymi

• Bardzo mocna konstrukcja oraz robione na zamówienie, wzmocni-
one silniki 
• Szybkie regulowanie rozmiaru z silnikami bezszczotkowymi

VTZ 1100 DOUBLE / QUAD
500 mm
22-37 kW
1120 mm
140 mm
1,2-1,25 mm
6000 / 12000 kg
80-170 m3/8 h zmianę
17-40 m/min
tak; opcja: silnik bezszczotkowy
2/3/4
rolki obracające kłody / ciągłe
automatyczne z oddzielaniem odpadów od desek
tak
proste/ automatyczne/ automatyczne ze 
skanowaniem 3D i optymalizacją

VTZ 1300 DOUBLE / QUAD
500 mm (600 mm)
55-75 kW
1320 mm
181 mm
1,38 mm
9000 / 18000 kg 
180-350 m3/8 h zmianę
30-75 m/min
tak, silnik bezszczotkowy
2/3/4
rolki obracające kłody / ciągłe
automatyczne z oddzielaniem odpadów od desek
tak
proste/ automatyczne/ automatyczne ze 
skanowaniem 3D i optymalizacją

* zależnie od rozmiarów kłód i ciętego drzewa, mocy silnika itp.

Automatyczne sterowanie joystickiem Automatyczne odbiór z oddzielaniem 
odpadów od desek

Skanowanie kłód z optymalizacją

OPCJE – SDH & VTZ

DANE TECHNICZNE 
Max średnica kłody:

Moc głównego silnika (min. – max.):

Średnica koła:

Wymiar ostrza - szerokość:

Wymiar ostrza - grubość:

Przybliżona waga:

Wydajność (podawane kłody)*:

Podawanie - prędkość cięcia:

Regulowany rozmiar kantówki:

Ilość głowic:

Typ podawania:

Opcje wysuwania:

Opcja fezarki - kantera:

Sterowanie

Przykłady rodzajów cięcia

VTZ DOUBLE VTZ QUAD + BM 600VTZ QUAD



TAŚMOWE PIŁY ROZDZIELCZE DO PRACY CIĄGŁEJ (JEDNA/WIELE GŁOWIC)

RS 800 RS 1000 / RS 1300
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Mimo że piły są w pozycji stacjonarnej, Mebor nadal używa tej samej solidnej struktury, co przy trakach taśmowych do kłód. 
To owocuje stabilnością cięcia i minimalizuje prace przy utrzymaniu maszyn. Piły rozdzielcze Mebor są zaprojektowane do 
różnych celów, takich jak rozrzynanie oflisów, kantówek, desek oraz lameli. Oferta obejmuje zakres od prostej piły rozdzielczej 
RS 800 po wysokowydajny system RS 1300.

RS 800
400 mm
400x400 mm

820 mm
80 mm
100 mm
1,0 mm
2500 kg
15/18,5/22 kW
taśmowy

RS 1000
500 mm
500x500 mm

1020 mm
105 mm
125 mm
1,1-1,2 mm
3500 kg
22/30/37 kW
taśmowy/ płaski łańcuchowy

RS 1300
450/600 mm
450/600x450/550 mm

1320 mm
165 mm
181 mm
1,38-1,47 mm
8000 kg
55/75 kW
rolki
sterowane przez serwo
automatyczne/ optymalizacja 
przez skanowanie

standardowe / sterowane przez serwo
manualne/automatyczne

OPCJE DO PIŁ ROZDZIELCZYCH: “Kupiliśmy Mebor RS 
1000 (40”), szybką piłę 
rozdzielczą do konkretnego 
zadania, które mieliśmy 
do wykonania. Maszyna 
spisała się tak dobrze, że 
kupiliśmy jeszcze dwie do 
innych prac. Wszystko działa 
sprawnie, maszyny okazały 
się niezawodne, efektywne i 
bardzo mocne.”    
Pan John Hopkins,
Jr, Hopkins Lumber
Contractors,
VA, USA• Czujniki odchylenia ostrza

• Urządzenie obracające do pryzm
• Automatyczne wysuwanie z oddziel-
aniem odpadów od desek itp.

• Dostępne w pełni dostosowane 
wersje wielogłowicowe
• Automatyczne sterowanie 
pojedynczymi piłami

• Linia bezobsługowa ze skanowaniem i w pełni au-
tomatyczną pracą
• Funkcja przechyłu do cięcia pod kątem

• Systemy zwrotne z pasami / systemami pełnego 
rozruchu
• Automatyczne sterowanie dla pojedynczych/ 
wielogłowicowych pił

DANE TECHNICZNE
Max. szerokość cięcia:

Max. szerokość  x wysokość 

pryzmy (zależy od wersji)

Średnica kół:

Szerokość kół:

Wymiar ostrza - szerokość:

Wymiar ostrza - grubość:

Przybliżona waga:

Moc głównego silnika:

Podajniki

Pozycjonowanie ostrza

Sterowanie

Przykłady rodzajów cięć

odpowiednie do oflisów, 

kantówek, desek, lameli



PIŁA ROZDZIELCZA DO PRACY CIĄGŁEJ I DUŻEJ PRODUKCJI Z SYSTEMEM ZWROTNYM

TRAKI TAŚMOWE – WERSJE Z RUCHOMYMI GŁOWICAMI
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Piła rozdzielcza RS 1300 zawiera: system powrotu, wytrzymałe urządzenie do obracania kantówek, automatyczne rozdzielanie 
kantówek/oflisów/gotowych desek/odpadów. Jest też dostępna w opcji ze skanowaniem drewna i może pracować samodzielnie 
bez udziału operatora! 

Przy cięciu bez użycia rąk – jednoosobowej obsłudze 
oraz jednoczesnym układaniu lameli. Dostępna wersja z 
pojedynczym lub podwójnym cięciem. Wysoka precyzja, 
pozycjonowanie ostrza sterowane przez serwo (+/- 0,05 mm)

Przykład projektu specjalnego: HTZ 1200 RS E17 – w pełni 
dostosowany do potrzeb trak taśmowy do cięcia dużych, 
klejonych bloków pod różnymi kątami. Maszyna zawiera 
bardzo precyzyjne pozycjonowanie ostrza sterowane przez 
serwo oraz pozycjonowanie pochyłego stołu. 

HTZ 1000 / 1100 PRO NA ZAMÓWIENIE HTZ

Trak taśmowy do rozkroju lameli Traki taśmowe do dużych sekcji drewna

 “Używamy naszego Mebora HTZ 1000 do cięcia lameli. Maszynę cechuje przede wszystkim duża precyzja cięcia dzięki użyciu silnika 
sterowanego przez serwo oraz przyjaznego użytkownikowi, w pełni automatycznego systemu cięcia. Kantówki są delikatnie ściskane przez 
specjalnie zaprojektowany system zacisków, który pozwala na ostatnie cięcie na 7 mm.”
Pan Martin Schneider, Mafi, Austria



KOMBINOWANE MASZYNY DO OBRZYNANIA I ROZKROJU24

DR 600 VR 800

Prosta obrzynarka o dwóch ostrzach (tylko obrzynania) Profesjonalna obrzynarka wielopiłowa w dobrej cenie

Obrzynarki Mebor są rozpoznawalne przez swoją silną i solidną konstrukcję, zapewniającą niezawodność, wysokie osiągi i 
niskie koszty utrzymania. Maszyny VR mogą używać do 3(5) głowic ruchomych i są przeznaczone do obrzynania desek i 
docinania kantówek. Precyzyjnie wykonana rama Mebor zapewnia wysoką precyzję cięcia i świetną jakość produktów. 
Dostępne są wersje od prostych do wysoko zautomatyzowanych.

DR 600
800/600 mm
100 mm
2x5/7,5 kW
400 mm
1500 kg
1
nie
łańcuch podający, 
2 na górze
guziki prawo-lewo

elektryczny

prosty stół z rolkami

VR 800
900/800 mm
110 mm
11/15/22/30 kW
250-350 mm
1700 kg
1/2/3
tak
3 na dole; 2 na górze

guziki prawo-lewo / 
automatycznie

hydrauliczny

prosty stół z rolkami

VR 900
900/800 mm
160 mm
30/37/55/75 kW
300-500 mm
3500-3900 kg
1/2/3
tak
3 na dole; 2 na górze

automatycznie / 
automatycznie z 
optymalizacją
hydrauliczny / szybki 
hydrauliczny z serwo
prosty / z silnikiem

VR 1300
1350/1250 mm
165 mm
55/75/90/110/132 kW
300-500 mm
8300-9000 kg
1/2/3/4/5
tak
2 na dole + łańcuch podający, 
3 na górze
automatycznie / automatycznie 
z optymalizacją

hydrauliczny / szybki 
hydrauliczny z serwo
prosty / z silnikiem / w pełni 
automatyczny, zoptymalizowany

“ Najbardziej podoba nam się w naszej VR 900 jej wyjątkowo mocna konstrukcja. Chodzi 
bardzo cicho, bez wibracji i tnie z najwyższą precyzją. Używamy jej do obrzynania i 
rozrzynania (pryzmy do 150 mm grubości).”
Pan Håvard Sunnset, Sunnset Sag, Norwegia

“ Przy użyciu Mebor VR 900 rozrzynamy grube pryzmy bukowe o grubości 120 mm na 
deski o grubości 20 mm. Maszyna działa świetnie. Oszczędzamy dużo czasu i 
potrzebujemy mniej personelu.”
Pan Stefano da Silva, Schefflenger Schrainer, Luksemburg

“Nasza obrzynarka VR 800 jest mocna i niezawodna, łatwa w obsłudze i bardzo 
dokładnie tnie.”
Pan Gerardo Ludwig, Sociedad Maderas Nativas SPA, Chile

DANE TECHNICZNE
Maksymalna szerokość podawania/cięcia:

Max. grubość cięcia:

Moc silnika - opcje:

Średnica pił tarczowych:

Przybliżona waga:

Liczba ruchomych głowic (ostrz):

Głowica wielopiły zamontowana na stałe:

Liczba rolek podających:

Kontrola – pozycjonowanie ostrza

System pozycjonowania ostrza

Podajnik

Przykłady rodzajów cięcia
etc.

M3M2M1 M3 FM2M1M1



VR 900 VR 1300

Mocna obrzynarka i rozrzynarka typu „wszystko w 
jednym”

Bardzo mocna, SZEROKA maszyna do dużej 
produkcji z jednoczesnym obrzynaniem i 
rozrzynaniem 

KOMBINOWANE MASZYNY DO OBRZYNANIA I ROZKROJU 25

WYPOSAŻENIE I OPCJE DO MASZYN VR

Opcje podajnika

Wysuwanie z oddzielaniem odpadów (możliwe także proste maszyny do wysuwania)

Opcje sterowania

• Ulepszenie do zmotoryzowanego 
podawania

• Bezobsługowe, ZOPTYMALIZOWANE podawanie ze skanowaniem oraz automatycznym 
pozycjonowaniem

Do desek

OVR - do 2 cięć

Do desek

OCVR – do wielu cięć 

• Prowadnice do ponownego podawania do 
desek prostoliniowych
• Łańcuchy pozycjonujące

• Automatyczne pozycjonowanie ostrza 
(1/2/3 ruchome głowice)

• Szybsze automatyczne pozycjonowanie 
ostrza (1-5 ruchomych głowic)

Do desek i pryzm

OSVR



ZOPTYMALIZOWANE OBRZYNARKI O WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI 26

VRA 20 OF VRA 40 OF / FRA 40 OF / FRC 40 OF

 Szybki, zoptymalizowany, automatyczny - do dużych linii produkcyjnych do cięcia i 
dla klientów, którzy chcą zmniejszyć koszty pracy (nie jest potrzebny operator). 
Wersja FRA jest z głowicami frezującymi (kanterami).

skanowanie drewna + optymalizacja + automatyczne pozycjonowanie ostrz
System z bezszczotkowymi silnikami

w pełni zautomatyzowane podawanie z centrowaniem; bezobsługowe

przenośnik rolkowy / z oddzielaniem odpadów rolkowy / taśmowy przenośnik

* zależy od długości i rozmiaru desek, konfiguracji maszyny

Automatyczne podawanie ze skanowaniem

Automatyczny system 
podawania

Kontrola z optymalizacją OPTI FAST

DANE TECHNICZNE
Max. szerokość cięcia:

Max. grubość cięcia:

Moc silnika:

Wydajność* (desek/min.):

Przybliżona waga (z podajnikiem):

Liczba ruchomych głowic:

Pozycjonowanie ostrz:

Podawanie:

Wysuwanie:

Przykłady rodzajów cięcia

M2M1 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M1 M2 M3 M4

VRA 20 OF
600 mm
100 mm
2x18,5 kW
do 20
5000 kg
2 piły tarczowe + opcj. 
trzecia piła

VRA 20 OF

VRA 40 OF
800/600 mm
100 mm
2x30–45 kW
do 40
7200 kg
2/3/4 piły tarczowe

VRA 40 OF

FRA 40 OF
800/600 mm
80 mm
2x37–55 kW
do 20/40 
7800 kg
2 głowice frezyjące

FRA 40 OF

FRC 40 OF
800/600 mm
80 mm
2x37–55 kW + 2x30–45 kW
do 20/40 
9500 kg
2 frezyjące + 1-3 piły tarczowe

FRC 40 OF



VC 700 E16 / VC 900 E16

JEDNOWAŁOWE/DWUWAŁOWE WIELOPIŁY 27

Wielopiły Mebora są precyzyjnie wykonane – stworzone techniką CNC. Ich bardzo mocna budowa zapewnia precyzyjne cięcie bez 
wibracji. Jak i dla wszystkich innych maszyn, Mebor wykorzystuje wyłącznie komponenty wysokiej jakości, przynosząc 
długoterminową niezawodność. VC to prawdziwy koń pociągowy dla dużych ilości produkcji! 

Jednogłowicowe, bardzo mocne obrzynarki wielopiłowe. Dostępne są proste lub automatyczne podajniki.

VC 700  
VC 900 E16
750/950 mm
160 mm
min. 37 kW
/
300-500 mm
3500-3800 kg
2 na górze; 
5 na dole

VC 700  
VC 900 D16
750/950 mm
160 mm
37-110 kW
37-90 kW
300 mm
5400-7000 kg
2 na górze; 
5 na dole

VC 700 D20 

750 mm
205 mm
37-110 kW
37-90 kW
350 mm
5400-7000 kg
2 na górze; 
5 na dole

VC 700 
VC 900 D25
750/950 mm
250 mm
37-110 kW
37-90 kW
400 mm
5800-7400 kg
2 na górze; 
5 na dole

VC 900 DE26 
VC 900 DE28
950 mm
260/280 mm
110-160 kW
90-132 kW
450 mm
7500-8500 kg
2 na górze; 
6 na dole

VZ 800 D16 

800 mm
160 mm
45-110 kW
45-110 kW
300 (350) mm
6400 kg
6 na górze 
łańcuch podajnika

*w kombinacji z automatycznym podajnikiem, maszyna zawiera dodatkową rolkę na górze i dodatkową rolkę na dole 

DANE TECHNICZNE

Max szerokość desek:

Max przekrój cięcia:

Moc silnika (dolna głowica):

Moc silnika (górna głowica):

Średnica pił tarczowych:

Waga:

Liczba rolek podających*:

Przykłady rodzajów cięcia etc.

Jednogłowicowe obrzynarki wielopiłowe



JENOWAŁOWE /DWUWAŁOWE WIELOPIŁY 

 “Po zainstalowaniu naszego VC 900 D16, nasza produkcja wzrosła dwukrotnie. Maszyna jest silna, bardzo precyzyjna i niezawodna. 
Wykonuje bardzo gładkie cięcia wysokiej jakości elementów okiennych. Nasza maszyna VC może również działać bez operatora.”
Pan Boris Pokorn, Sagles, Słowenia

WYPOSAŻENIE I OPCJE DO WIELOPIŁ VC 

• Proste lub zautomatyzowane 
wysuwanie

• Prosty podajnik z łańcuchami pozyc-
jonującymi drewno

• Podajnik APVC centrowaniem lub pozycjonowaniem prawym 
lub lewym; z kontrolą PLC (tylko VC 900)

• Podajnik AZVC centrowaniem lub pozycjonowaniem prawym 
lub lewym; z kontrolą PLC (tylko VC 900)

• Automatyczna regulacja górnych rolek

• Pneumatyczne ramiona do odbierania 
kantówek z boku

• Automatyczny podajnik AFVC z 
centrowaniem lub pozycjonowaniem 
bocznym (zdjęcie powyżej)

Opcje podajnika

• Automatyczna kontrola PLC dla 
zautomatyzowania i pozycjonowania 
drewna

28

VC 700/900 D VZ 800 D 

Dwuwałowe wielopiły Podwójne piły

Dwuwałowe, bardzo mocne wielopiły są dostępne w różnych rozmiarach, aby zmaksymalizować obróbkę drewna dla Twoich 
potrzeb. VC 900 DE26 to mocniejsza wersja dla większych silników i wyższych prędkości podawania. VZ 800 D16 jest przeznaczony 
do cięcia krótkich elementów (min. Długość 800 mm).



CEL 300/CEL 700/CEL 850 

MCEL 75/MCEL 150 

CEL 1000 PRO P10/P15

PZ 1200 

Piła poprzeczna z pojedynczym ostrzem

Piła poprzeczna z wieloma ostrzami

Piła poprzeczna z pojedynczym ostrzem

Piła poprzeczna do pakietów drewna

PIŁY POPRZECZNE 29

DANE TECHNICZNE

Typ:

Max. grubość cięcia:

Max. szerokość cięcia:

Moc każdego silnika piły:

Średnica pił tarczowych:

Podajnik:

Opcje wysuwania

CEL 300
115 mm
300 mm
4 kW
450 mm

CEL 700
100 mm
700 mm
4 kW
450 mm

CEL 850
200 mm
850 mm
7,5 kW
600 mm

CEL 1000 P10/P15
100 / 150 mm
1000 mm
7,5 / 9 kW
500/600 mm

Piły do pakietów

PZ 1200
1200 mm
1200 mm
11 kW
piła łańcuchowa
ruchoma jednostka

zamocowany stół, itp.

WIELE ostrz – podawanie 
poprzeczne
MCEL 75 / MCEL 150
75 / 150 mm
opcjonalna (300 mm)
4 / 5,5 KW
400/500 mm
podajnik łańcuchowy 
poprzeczny
ramiona zbierające

proste rolki / rolki z silniczkiem / opcja: centrowanie

proste rolki / rolki z silniczkiem / opcja: pneumatyczne ham-
ulce

JEDNO ostrze – podawanie wzdłużne 

“Cała nasza produkcja polega na piłach poprzecznych firmy Mebor; 
używamy CEL 700 i MCEL 150. Dają nam one potrzebną produkcję 
i wszechstronność dla produktów o rozmiarach niestandardowych. 
Na co dzień okazały się niezawodnymi, wytrzymałymi maszynami. 
Z przyjemnością kontaktujemy się z rodzinną firmą, uważną i z 
bardzo dbającą o szczegóły obsługą.”
Pan Chris Howell,
Chris Howell Timber,
Walia – UK 

 “Mamy trak taśmowy Mebora, obrzynarkę i wielopiłę. Dzięki 
naszemu VC 700 D możemy ciąć bardzo szerokie kantówki o 
grubości 250 mm. Dokładność cięcia jest znakomita, powierzchnia 
drewna także. Szczególnie podoba nam się szybki czas odpowiedzi 
ze strony wsparcia firmy Mebor.”
Pan Mile Atlagić,
AM Međugorje,
Bośnia i Hercegowina



MASZYNY DO KOROWANIA I REDUKCJI NAPŁYWÓW KORZENIOWYCH30

SLH 1200   SFH 1200 

Maszyna korująca do kłód Maszyna do redukcji napływów korzeniowych

SFH i SLH można połączyć w jedną maszynę!

Głowica do korowania Głowica do redukcji napływów korzeniowych

SLH 1200 - korowanie
1200 mm
na zamówienie
22 kW
stała / ruchoma
300 mm
ruchomy/ zamontowany na stałe
10800 kg

SFH 1200 – redukcja napływów korzeniowych
1200 mm
na zamówienie
22 – 90 kW
zamontowana na stałe na wózku
1000 mm
zamontowany na stałe
11500 kg

DANE TECHNICZNE
Maksymalna/minimalna średnica kłody:

maksymalna długość kłody:

Moc głowicy:

Głowica:

Szerokość głowicy:

Wózek:

Przybliżona waga: 

WYPOSAŻENIE I OPCJE

• Pokłady do ładowania kłód

• Funkcja blokowania głowicy korującej dla 
redukcji napływów korzeniowych

• Jedno- i dwustronny wyrzut kłód

• Zautomatyzowane, zdalne sterowanie

• System do sortowania kłód

• Systemy wykrywania metalu



PODAJNIKI DO TRAKÓW TAŚMOWYCH HTZ

PODAJNIKI DO KŁÓD DLA LINII O PRACY CIĄGŁEJ (SDH+VTZ)

Zautomatyzuj proces tartaczny i zaoszczędź na kosztach pracowniczych!

ILD – prosty pochyły podajnik kłody

MSS – prosty zmotoryzowany podajnik

PLD – podajnik o dużej wytrzymałości i dużej szybkości

ESS – podajnk do ciężkich kłód + podajnik

MLD – solidny, zautomatyzowany podajnik na kłody

LSS – podajnik do sortowania kłód + podajnik

ELD – EXTREME - podajnik o dużej wytrzymałości do 
dużych i ciężkich kłód

LSF - Stopniowy podajnik do linii o dużej szybkości

PRZENOŚNIKI DO KŁÓD 31

Dostępne są także przenośniki wzdłużne do kłód



PRZENOŚNIKI DO DREWNA I ODPADÓW, LINIE SORTUJĄCE32

PRZENOŚNIKI ROLKOWE Z SORTOWANIEM PRAWO-LEWO

PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE – MODUŁY TRANSFEROWE

KOMPLETNE SYSTEMY DO USUWANIA ODPADÓW 

LINIE SORTUJĄCE

RC M800  

CCO wersja otwarta

Przenośniki taśmowe

Linie sortujące kłody

CCP wersja zamknięta

Przenośniki wibrujące

Poziome/pionowe linie sortujące do 
ciętego drewna

SCP Przenośnik segregujący

Rębaki do drewna

Automatyczne sztaplarki 

RC L1000/1300; RC E1500 

Przenośniki Mebor są na zamówienie dostosowywane do potrzeb każdego klienta. 

(mocniejsze do bardzo ciężkiego, twardego drewna)
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IGLASTEGO / LIŚCIASTEGO / TROPIKALNEGO 
DREWNA

ŚREDNIC KŁÓD OD MAŁYCH DO DUŻYCH – Ø 140– 
2000 MM

SZEROKIEJ GAMY ROZWIĄZAŃ OD MAŁEJ DO 
DUŻEJ SKALI PRODUKCJI

WERSJE LINII TECHNOLOGICZNYCH MEBOR, projektowane dla:

LINII TECHNOLOGICZNYCH 
ZORIENTOWANYCH NA JAKOŚĆ

LINII TECHNOLOGICZNYCH 
ZORIENTOWANYCH NA PRODUKCJĘ

LINII KOMBINOWANYCH DO DUŻYCH I 
MAŁYCH KŁÓD 

LINIE TECHNOLOGICZNE
Optymalne projekty odpowiadające Twoim potrzebom od zespołu 
R&D firmy Mebor!

W firmie Mebor oferujemy kompletne, projektowane na zamówienie linie technologiczne. Dzięki 
własnym doświadczeniom w zakresie tartacznictwa i technologii opracowujemy linie pod: 
wymaganą wielkość produkcji, automatyzację, zminimalizowaną eksploatację i koszty 
pracownicze, wysoki poziom odzysku i jakości drewna, elastyczność, rozsądną cenę, efektywne 
wykorzystanie przestrzeni, prostą obsługę, bezpieczeństwo itd. Każda linia technologiczna Mebor 
jest w pełni dostosowana do potrzeb klienta.

Z naszym pełnym zakresem maszyn, dostarczamy kompletne i zsynchronizowane 
rozwiązania!



LINIE TECHNOLOGICZNE HTZ34

Mała linia technologiczna w Austrii

Linia technologiczna do liściastego drewna w 
Australii

Linia technologiczna do iglastego i liściastego drewna w Rumunii

Linia technologiczna do iglastego drewna w 
Kolumbii

Linia technologiczna do liściastego drewna w 
Polsce

“Przekonała nas nie tylko wysoka jakość i solidność wszystkich 
elementów, ale także ogromny profesjonalizm Mebor przed, w 
trakcie i po instalacji. Tniemy głównie sosnę wysokiej jakości i 
znacznie zwiększyliśmy wydajność dzięki nowej fabryce!”
Pan Passler Markus,
Municipality St. Jakob im Deffereggental, 
Austria

“Tartak to nowa branża dla naszej firmy; produkujemy deski i bloki 
z plantacji sosny. Linia Mebor spełniła nasze oczekiwania. Maszyny 
są mocne, szybkie i mają wytrzymałą konstrukcję. Najbardziej 
podoba nam się to, że niewiele potrzeba do jej utrzymania.” 
Pan Juan Luis Posada
Smurfit Kappa,
Kolumbia

“Zaczynaliśmy od zera w bardzo 
trudnym czasie dla przemysłu drzewnego 
w Rumunii, ale z pomocą sprzętu Mebor i 
wysokiego poziomu automatyzacji byliśmy 
w stanie zbudować rentowny biznes i 
optymistycznie patrzymy w przyszłość. Nasi 
pracownicy szybko nauczyli się pracować 
z maszynami, które są solidne i przyjazne 
użytkownikowi. Doceniamy też wsparcie od 
zespołu firmy Mebor.”
Pan Petru Simene,
Fine One Trans SRL,
Rumunia

Linie technologiczne z poziomymi trakami taśmowymi!



LINIE TECHNOLOGICZNE HTZ 35

Linia technologiczna do iglastego drewna w Irlandi 
Północnej

Linia obsługiwana przez jednego operatora w Białorusi

Linia technologiczna do iglastego drewna w Walii, 
UK

Linia technologiczna do iglastego i liściastego 
drewna we Francji

Wielopiła z 
automatycznym 
podawaniem 
VC 700 D 

Automatyczna obrzynarka 
VRA 20 OF 

M1 M2 M3 M4

Trak taśmowy 
HTZ 1200 PLUS 

1

2

3

3

2

1

Linia technologiczna do liściastego drewna w 
Niemczech



Pokłady do załadunku kłód PLD

Dwie piły taśmowe HTZ 1300 PLUS

Wielofunkcyjna przecinarka rawędziowa i wielopiłowa VR 1300

Zautomatyzowany, dwa trymery

36 LINIE TECHNOLOGICZNE HTZ

Podwójna linia do cięcia miękkiego i twardego drewna w Algierii

Linia do cięcia Polsce

Korowarka do kłód SLH 1200 

Pomost załadunkowy do bel MLD

Piła taśmowa HTZ 1200 PLUS 

Obwód deski VR 900 

Wielofunkcyjna piła VC 900 D16

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

44

5

5

1



37LINIE TECHNOLOGICZNE HTZ

EXTREME - LINIE TECHNOLOGICZNE DO DUŻYCH KŁÓD

Linia technologiczna do iglastego i liściastego drewna w Niemczech

Linia technologiczna do drewna tekowego w Indonezji

“Mebor zawsze odpowiada na specjalne 
życzenia i pokazuje nam proste, niedrogie 
rozwiązania. Maszyny wykonane są przy 
pomocy dużej ilości stali i porządnej 
konstrukcji. Projekty są bardzo dobrze 
przemyślane, widać, że te systemy stworzyli 
eksperci. Możemy łatwo ciąć duże, ciężkie 
kłody bez zacięć, a przepływ pracy jest 
gładki. Ulepszyliśmy także odzysk 
drewna. Obsługa i wsparcie zespołu Mebor 
są znakomite!”
Pan Nico Gatterdam,
Massivholz Gatterdam,
Niemcy

“Trak taśmowy Mebor HTZ 1300 Plus to 
mądrze zaprojektowana, solidna maszyna, 
która pozwala na precyzyjne i szybkie cięcie 
w konkurencyjnej cenie. Bardzo dobra 
maszyna, oferująca łatwe sterowanie 
manewrowaniem kłodami, aby zmaksy-
malizować odzysk oraz jakość cięcia. Nie 
żałujemy ani trochę – to była dla nas bardzo 
korzystna inwestycja.”
Pan Serge Bondue,
PT SAS Kreasindo Utama,
Indonezja

EXTREME - linia technologiczna do dużych kłód - 
Angola

EXTREME - linia technologiczna do dużych kłód - 
Surinam

Linie technologiczne EXTREME – seria maszyn do wyjątkowo twardego i ciężkiego drewna
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Linia technologiczna SDH w Chile

Linia technologiczna SDH w Białorusi

Linia technologiczna SDH w Słowenii

“Inwestycja w pełni spełniła nasze oczekiwania. Jakość naszych 
produktów oraz wielkość produkcji poprawiły się o 100%. Możemy 
szybko i na czas odpowiadać klientom. Linia spełnia wysokie 
standardy bezpieczeństwa i ergonomii dzięki automatyzacji wielu 
funkcji.”
Pan Rodrigo Santamaría,
Maderas Castilla, Chile

“Dzięki naszej linii SDH, tniemy 200-300 m3 kłód na zmianę, 
zależnie od ich średnicy. Jakość powierzchni oraz precyzja cięcia 
drewna są znakomite. Maszyny są łatwe w obsłudze. Doceniamy 
szybki czas reakcji wsparcia klienta.”
Pan Franc Nagode,
Elvipo d.o.o., Słowenia

“Przy doborze maszyn do tartaku, głównym zadaniem było 
znalezienie odpowiedniego stosunku ceny do jakości oraz 
niezawodności. Nasz stary sprzęt był całkowicie wyeksploatowany. 
Nie byliśmy już konkurencyjni na rynku. Mebor dostarczył nam 
optymalne rozwiązanie do produkcji drewna. W użyciu maszyny 
okazały się niezawodne, solidne i bardzo precyzyjnie tnące. Dzięki 
produkcji opartej o naszą nową linię Mebor, staliśmy się 
rzetelnym partnerem I dostawcą. Podkreślamy, że słoweńska fab-
ryka Mebor produkuje maszyny spełniające wysokie, międzynaro-
dowe standardy.”
Postavsky Leshoz,
Białoruś

Linie technologiczne o wysokiej wydajności do pracy ciągłej do kłód małych i średniej wielkości

Przykładowa linia cięcia

Trak tarczowy
 do kłód 
SDH-D 400 

Wielopiła VC 700 D25 Obrzynarka VR 800 Wieloostrzowa piła poprzeczna 
MCEL 75 

1 2 3 4

M3M2M1

1
2

4

3
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Wysoka wydajność + elastyczność!

Kombinowane linie technologiczne Mebor łączą traki tarczowe SDH do kłód o małych średnicach (dla zwiększonej produkcji) oraz 
traki taśmowe HTZ (dla elastyczności przy kłodach o dużych średnicach oraz rozmiarach na zamówienie).

Jedna linia HTZ + dwie linie SDH Linia do sortowania i układania

Podajnik na kłody z wykrywaczem metalu

Potrójna linia technologiczna na Białorusi

Kombinowana linia technologiczna w Chile

SDH - trak tarczowy do kłód o małych 
średnicach 

Wielopiła 
VC 700 D25 

Zoptymalizowana 
obrzynarka
 VRA 20 OF 

Wielopiła
 VC 700 D16

M1 M2 M3 M4

HTZ - linia technologiczna do kłód o dużych 
średnicach 

+
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VTZ 1100 D Linia do piłowania krótkich kłód, pił taśmowych i pił tarczowych

Linia do piłowania została specjalnie zaprojektowana do wysokowydajnego cięcia PŁYT I niestandardowych KSZTAŁTÓW, 
zwłaszcza drewna twardego. System podawania jest przystosowany do krótkich (i długich) długości kłód do długości 800 mm. 
Może przyjmować średnice kłód w przedziale 100 - 500 mm i może być zaprojektowany do różnych poziomów produkcji - np. 100-
300 m3 kłód na zmianę.

VTZ 1100 D bliźniacze, 
poziome piły do kłódt

RS 1000 piła do 
rozdzielania kantów

VZ 800 D podwójna 
oś, piła do mnogiego 
cięcia 

RS 1000 piła do 
odzysku płyt (dwie 
juednostki)

VR 800 krawędzie 
deski (dwie jednostki)

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5



Ta linia technologiczna obejmuje podwójne kantery oraz, czterogłowicowe oraz dwugłowicowe pionowe traki taśmowe. 
Wydajność produkcji dochodzi do 500 m3 kłód/8h. Pozycjonowanie ostrz odbywa się przez skanowanie kłód i automatyczną 
optymalizację dla jak najlepszego odzysku. Obrzynanie odbywa się przy pomocy zoptymalizowanej obrzynarki VRA 40 OF, 
obrzynającej  do 40 desek/min. Bloki są następnie przecierane przy pomocy linii RS 1300 z podwójną głowicą z systemem 
zwrotnym.
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Czterogłowicowe i dwugłowicowe pionowe traki taśmowe VTZ 1300

VRA 40 OF – Automatyczna zoptymalizowana obrzynarką

Podwójne kantery BM 600

RS 1300 Dwugłowicowa linia do przecierania

“Od momentu założenia naszej firmy, Mebor zawsze był naszym jedynym wyborem w dziedzinie tartacznictwa. Nowy VTZ OPTI FAST to 
nasza trzecia linia technologiczna od Mebor. Dzięki pełnej automatyzacji i optymalizacji wydajności odzysku drewna, zwiększają się zyski 
naszej firmy. Mebor zaprojektował linię technologiczną dokładnie tak, jak tego potrzebowaliśmy.”
Pan Dushin Alexandr Viktorovich, Lenalesservis, Rosja

Różne wersje są dostępne dla wydajności produkcji do 500 m3 kłód/8 h 
zmianę. 

VTZ OPTI FAST
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OSTRZA TRAKÓW TASMOWYCH

BA / BA PRO

MV-8

MN-13

Ostrzarka 

Ostrzałka boczna 

Ostrzałka do pił tarczowych 

Zgrzewarka 

Automatyczna zgniatarka 

Ostrzarka 

Steliciarka 

Walcarka 

do zgniatania

MN-7

MN-14

VP-210

Ręczne narzędzia

VA-260 

MN-5 

• Kąt ostrzenia:: 18° - 30°
• Podziałka zęba: 20 - 50 mm
• Szerokość piły taśmowej: 70 - 
210 mm
• Profil ostrzenia: PV (regulow-
any)
• Waga: 180 kg
• Automatyczne ostrzenie
• Opcja: chłodzenie wodą

• Max. szerokość taśmy: 260 
mm
• Waga: 250 kg
• Zgrzewanie za pomocą 
mieszanki CO2 oraz Ar
• Zespół do wyżarzania
• Automatyczne zgrzewanie
• Nożyce do odcinania

• Średnica śruby: 10/11/12/13 
mm
• Podziałka zęba: do 50 mm
• Szerokość piły taśmowej: 
70 - 200 mm
• Waga: 310 kg
• Automatyczne zgniatanie

• Kąt ostrzenia:: 18° - 30°
• Podziałka zęba: 20 - 50 mm
• Szerokość piły taśmowej: 70 - 
250 mm
• Profil ostrzenia: PV, CP, NU, NV
• Waga: 220 kg
• Automatyczne ostrzenie
• Opcja: chłodzenie wodą

• Max. szerokość taśmy: 260 mm
• Waga: 320 kg
• Regulowany wałek ze wskaźnik-
iem ciśnienia
• Regulacja położenia rolki napi-
nającej
• Płyta kowadła z pomocniczym 
wałeczkiem
• 2 prędkości naprężenia

• Średnica śruby: 10/11/12/13 
mm
• Podziałka zęba: bez 
ograniczeń
• Szerokość piły taśmowej: bez 
ograniczeń 
• Waga całkowita: 4,2 kg

• Kąt natarcia: 6° – 35°
• Kąt przyłożenia: 0° – 35°
• Kąt boczny: 0° - 45°
• Średnica piły: 90 - 500 (900)
• Waga: 185 kg
• Elektroniczne sterowanie
• Opcja: chłodzenie wodą

PIŁY TARCZOWE

• Boczny kąt ostrzenia: 0° - 8°
• Podziałka zęba: 25 - 50 mm
• Szerokość piły taśmowej: 
70-280 mm
• Profil ostrzenia: wszystkie 
profile
• Waga: 880 kg
• Automatyczne ostrzenie
• Chłodzenie wodą

• Szerokość piły taśmowej: 
75 - 280 mm
• Grubość korpusu piły: 0,9-2,5 
mm
• Waga: 620 kg
• Metoda spawania TIG 
• Obrabianie zębów przy pom-
ocy ciepła
• Automatyczne sterowanie 
elektroniczne



KLIENCI MÓWIĄ…

“Instalacja “Mebora Mocnego” (HTZ 1200 
EXTREME 15) znacząco poprawiła nasze 
zdolności w zakresie obróbki drewna. 
Czas realizacji uległ skróceniu, produkcja 
wzrosła, a dokładność cięcia jest 
rewelacyjna! Obróbka i manewrowanie 
dużymi, ciężkimi kłodami dębowymi nie 
stanowią już żadnego problemu.”
Pan Jamie Kirkman,
Balcombe Estate Sawmill,
Anglia, UK

“Gdy już przyzwyczaisz się do 
przykuwającego wzrok zielonego koloru 
maszyny, zdasz sobie sprawę, że HTZ 
1300 jest wyjątkowo łatwy w obsłudze 
i bardzo zwinny jak na wielką zieloną 
maszynę (nazywamy ją “Bestią”). To 
bardzo solidna konstrukcja, poruszająca 
się szybko, a jednocześnie pilnująca 
precyzji. Wystarczy jeden wprawiony 
operator do manewrowania i cięcia 
dużych ilości drewna ze znakomitymi 
rezultatami” 
Pan Serge Bondue,
PT SAS Kreasindo Utama, Indonezja

“ Zaczęliśmy ciąć na małej pile taśmowej, 
ale kupiliśmy Mebor HTZ 1200 PLUS, 
VR 800, VR 900 i zaczęliśmy pracować 
na profesjonalnym poziomie. Mebor 
produkuje wszystkie maszyny do obróbki 
tartacznej, dlatego też zamierzamy kupić 
piłę tarczową SDH-D 320 do małych kłód 
świerkowych.” 
Aloko s.r.o.,
Czechy

“Tniemy kłody o średnicy do 1,5 m. 
Profesjonalny trak taśmowy HTZ 1200 
EXTREME 15 ułatwia obsługę dużych 
kłód. My, używający traka taśmowego 
Mebor, wiemy, jak ważna jest jakość i 
wytrzymałość traka taśmowego. Teraz 
obsługujemy już trzeci nasz trak taśmowy 
Mebor!”
Pan Richard Mitteregger,
Mitteregger Säge und Hobelwerk, Austria

“Mamy dwie maszyny HTZ 1200 PLUS. 
To najlepsze poziome traki taśmowe, 
jakich używaliśmy w naszej produkcji. 
Odpowiadają naszym wymaganiom 
w zakresie obróbki drewna. Osiągamy 
wysoką prędkość cięcia i bardzo dobrą 
tolerancję grubości. Lubimy wbudowany 
system bezpieczeństwa, który zapobiega 
błędom, więc możemy być spokojni.”
Pan Ari Senoaji Loekito,
PT Tanjung Kreasi Parquet Industry,
Indonezja

“Nasza maszyna Mebor HTZ 1100 PRO 
przekroczyła wszelkie moje oczekiwania 
odnośnie zwiększenia produktywności, 
większej dokładności oraz lepszych 
warunków pracy. Dzięki niej nasz biznes 
się rozwija i jesteśmy w stanie realizować 
zamówienia naszych klientów w krótszym 
czasie.”
Pan William Dobie,
Abbey Timber,
Szkocja, UK

“Po zakupie traka taśmowego Mebor HTZ 
1200 SP zaczęliśmy produkować dwa razy 
tyle co wcześniej, przy niższych kosztach i 
bezproblemowo.”
Pan Bernard Donkers,
Benik Houthandel en Zagerij,
Holandia

“HTZ 1000 to mój drugi trak taśmowy 
firmy Mebor. Jestem bardzo zadowolony 
z jego pracy. Dzięki temu, że kupiliśmy 
maszynę Mebor, zyskałem nie tylko 
niezawodną maszynę, ale też nowych 
przyjaciół.”
Pan  Miloš Borovička,
Drevo Trans, Słowacja

“Nasza metoda to automatyzacja, 
ponieważ nie chcemy przeciążać 
naszych pracowników. Mamy nową linię 
technologiczną Mebor i jesteśmy 
usatysfakcjonowani.”
Udava s.r.o.,
Słowacja  

“Cieszę się, że miałem możliwość zakupu 
maszyny Mebor HTZ 1000.  Jej wydajność i 
jakość pracy sprawiają, że jest o wiele lepsza 
od każdej innej maszyny tego typu”
Pan Alvaro Rodríguez Ottonello,
Aserradero Antolin, Urugwaj

“Nasz trak taśmowy Mebor HTZ 1200 PLUS 
jest naprawdę szybką i wysoce wydajną 
maszyną. Najbardziej podoba nam się 
automatyczny system sterowania Mebor, 
który jest prostu w obsłudze i czyni pracę 
naszego operatora szczególnie przyjemną. 
Lubimy także system hydrauliczny, który 
ustawia kłody bardzo precyzyjnie. Odkąd 
nabyliśmy HTZ 1200 OLUS, produktywność 
naszego zakładu znacząco wzrosła.”
Pan Viktor,
Amega Llc,
Ukraina

“Po zainwestowaniu w nowy profesjonalny 
trak HTZ 1200 PLUS o długości cięcia 12 m 
firmy Mebor, nie tylko mogliśmy zwiększyć 
długość cięcia, ale przede wszystkim 
procesować zamówienia klientów szybciej 
i z większą elastycznością. Nie mógłbym 
tego zrobić wcześniej przy użyciu starej 
piły trakowej. Obsługa klienta w firmie 
Mebor jest na najwyższym poziomie. Przy 
kolejnym zakupie Mebor to mój jedyny 
wybór!”
Pan Josef Ras, 
Austria

“Mamy już trzeci trak taśmowy Mebor, który 
kupiliśmy dla zwiększenia produkcji. HTZ 
1200 PLUS pozwala nam ciąć 50-60 m3 

kłód / 8h. Nowy podajnik na dłużyce PLD 
znacznie przyspiesza produkcję, podobnie 
jak sterowanie jednym joystickiem. Do 
przecierania  skosów używamy wielopiły VC 
700 z automatycznym podawaniem. Właśnie 
zainstalowaliśmy piłę tarczową  SDH-D 320 
do cięcia małych kłód. Dzięki maszynom 
Mebor pracujemy szybko i oszczędzamy dużo 
czasu.”
Panowie Stanislav i Nejc  Debelak, 
Słowenia
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