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MASZYNY  DO  OBRÓBKI  DREWNA PIŁY  DO  CIĘCIA  POPRZECZNEGO, 
WZDŁUŻNEGO ORAZ  ZBIJARKI  DO  PALET

WIELOPIŁY DWUWAŁOWE
- układ posuwu: transporter gąsienicowy

- wysokość cięcia 200, 250 mm

- szerokość sprzęgu piłowego 400 mm

- szerokość materiału wejściowego 630, 870 mm

- Ø tarcz piłowych 250-400

- min. długość materiału wejściowego:

        - z deską dociskową 800/900 mm

        - pojedynczo 1400/1500 mm  

- posuw 4-40 m/min. płynna regulacja (falownik)

- moc silników elektrycznych

        - wału piłowego: 15-110 kW

       -  transportera gąsienicowego 3 kW

WIELOPIŁY JEDNOWAŁOWE
- układ posuwu: transporter gąsienicowy, walce

- wysokość cięcia 120, 140, 160 mm

- szerokość sprzęgu piłowego 200, 300, 400 mm

- szerokość materiału wejściowego 670, 770, 870 mm

- Ø tarcz piłowych 250-450 mm

- min. długość materiału wejściowego:

        - czoło w czoło 290/500 mm

        - z deską dociskową 350/630 mm

        - pojedynczo 500/750 mm

- posuw 4-40 m/min. płynna regulacja (falownik)

- moc silników elektrycznych:

        - wału piłowego: 15-90 kW

        - transportera gąsienicowego 3 kW

 PIŁA WZDŁUŻNA FLS
- wysokość cięcia 0-170mm

- szerokość cięcia 420-3000mm

- długość ciętego materiału 2200-16200 mm

- posuw płynnie regulowany 1-80 m/min

- moc silnika 11-15 kW

ZBIJARKA DO PALET:
- serwomotory w ilości 2 sztuk po 4,4 kW

- ilość zasobników 4 po 12 wyjść

- ilość jednostek zbijających do 44 młotków

-  sterowanie SMPA 500.1 ED zapewnia 

wbudowany sterownik PLC

PIŁA DO CIĘCIA POPRZECZNEGO 
KP ORAZ UKS
- wysokość cięcia 0-180 mm

- szerokość cięcia 0-420 mm

- dokładność cięcia od 0,3 mm

- posuw płynnie regulowany 1-120 m/min

-  moc silnika 5,5-15 kW

PILARKA OPTYMALIZUJĄCA 
- Ø tarczy piłowej 350-600 mm

- dokładność cięcia +/-0,3 (opcja +/-0,1) mm

- prędkość posuwu 120/180 m/min.

- pneumatyczna segregacja asortymentu (wyrzutnik)

- sterowanie programem SM

- napęd servo AC

- tryb ręczny

- silnik główny 5,5/7.5 kW

- optymalizacja długości

- optymalizacja jakości

- statystyka



MECHANIZACJA OBRABIAREK MECHANIZACJA OBRABIAREK 

Ponadto wykonujemy przenośniki rolkowe, 

taśmowe, redlery, podajniki poprzeczne, 

wzdłużne, bufory oraz zwalacze pryzm

URZĄDZENIE CENTRUJĄCE
- szerokość pryzmy 120-870 mm

- wysokość pryzmy 50-250 mm

- długość robocza urządzenia centrującego 2000-13000 mm

- dopalacz sterowany automatycznie z wielopiłą

- podawanie pryzmy z boku, tyłu

- mechanizmy centrujące pneumatyczne z opcją

  docentrowania sterowane za pomocą joysticka

- pryzma po wycentrowaniu dociskana z góry rolką

- synchronizacja z wielopiłą i urządzeniami towarzyszącymi

- szafa sterownicza

ZWALACZ PRYZM
- długość pakietu pryzmy 1500-6200 mm

- długość transportera wejściowego 1000-3000 mm

- maksymalna szerokość pakietu pryzmy 1200 mm

- maksymalna wysokość pakietu pryzmy 1400 mm

- sterowanie manualne / automatyczne

PODAJNIKI POPRZECZNE
- długość podajnika poprzecznego 2000-8000 mm

- szerokość podajnika poprzecznego 2000-8000 mm

- transport odbywa się na łańcuchach z zabierakami

  napędzanych falownikiem + motoreduktor

- napęd 4,0 kW

- szafa sterownicza

- podajniki zsynchronizowane z urządzeniem centrującym

  oraz wielopiłą



OSTRZENIE I WYPRAWA PIŁ POZYCJONOWANIE  I OBRÓBKA  MATERIAŁU 
Z  LASEROWĄ  DOKŁADNOŚCIĄ

TECHNIKA  LASEROWA – ZASTOSOWANIA

LASERY LINIOWE
- lasery o mocy 1-80 mW 
-  projekcja w kolorze czerwonym (635 nm) 

zielonym (532 nm) lub niebieskim (450 nm)
- 0,5 m-20 m efektywnej linii
- inne optyki: koło, krzyż, punkt,
   linie wielokrotne
- w ofercie modele z opcją zmiany
   ogniskowej
- laser klasy 1M
- klasa ochrony tulei laserowej  IP 65-67

PROJEKTORY LASEROWE 2D I 3D
- projekcja rysunków i schematów w skali 1:1

- projekcja na płaszczyźnie 2D, a także odtwarzanie 3D

- dokładność wyświetlania do 1 mm

- redukcja nakładów pracy do 50%

- oszczędność czasu i poprawa jakości pracy

- możliwość przenoszenia danych z podanych

  formatów: IGES, DXF 3D, BWEO, UNITECHNIK,

  Alpinie, Mitek...

Obróbka drewna

ORAZ: TEKSTYLIA, PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY, TWORZYWA SZTUCZNE, MEDYCYNA

Obróbka kamienia Obróbka metalu

AUTOMAT OSTRZĄCY 
DO PIŁ TRAKOWYCH 
- wysokość zęba 6-30 mm

- podziałka 18-35 mm

- kąt natarcia 5-25º

- szerokość piły 60-160 mm

- długość listwy zębatej 1400 mm

- posuw 10-40 zębów/min.

- ściernica korundowa Ø max. 300 mm

        - otwór Ø 25 (32)mm

        - szerokość 8/10/12 mm

AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ 
TAŚMOWYCH 
podziałka zęba: 10-100 mm,

wysokość zęba – max. 30 mm,

kąt natarcia – 0-35˚

- piły taśmowe 

szer okość piły 75-360 mm (standard) 

25 – 360 mm (opcjonalnie) 

Długość piły od 5600 mm (standard) 

0d 5200 mm (standard)

- tarcza ścierna: 350 × 32 mm



SYSTEMY  OCZYSZCZANIA  POWIETRZA
I  SPALANIA  ODPADÓW  DRZEWNYCH SUSZARNIE  FIRMY  KATRES 

PIŁY  TRAKOWE  I  TARCZOWESYSTEMY ODPYLANIA I ODWIÓROWANIA 
MASZYN Z FILTRACJĄ POWIETRZA
- filtry o powierzchni filtracyjnej od 8 do 1000 m2

- wentylatory transportowe  o wydajności od 1300

   do 27000 m3/h

- elementy rurowe, cyklony, śluzy celkowe 

KOTŁY I SILOSY NA BIOMASĘ
- silosy o pojemności od 14 do 157 m3

- wygarniacze trocin, przenośniki ślimakowe

- kotły o mocy od 100 do 2500 kW

STOŁY SZLIFIERSKIE
- z własnym wentylatorem (OBS I i OBS II)

- podłączane do centralnego odciągu (OBS III) 

SYSTEMY ODPYLANIA W MALARNIACH I 
NAWIEWY CZYSTEGO POWIETRZA
- ściany lakiernicze

- jednostki nawiewne z nagrzewnicą wodną (typ ZLG)

-  suszarnie z załadunkiem wózkiem 
widłowym – typ KAD

-  suszarnie z załadunkiem na wózkach 
szynowych – typ KSR

- komory parzenia – typ PK

-  komory na cieplną obróbkę drewna 
– typ KHT

-  suszarnie wysokotemperaturowe 
– typ KVT

- progresywne suszarnie tunelowe

PIŁY TRAKOWE THÖRESS
- podwójnie chromowane

- wysoka odporność na ścieranie,  zabrudzenia oraz rdzę

Piły trakowe THÖRESS

        1200-1240×140x2,25 mm

        1200-1240×160x2,25 mm

        1300-1340×140x2,25 mm

        1300-1340×160x2,25 mm

        1400-1440×140x2,25 mm

        1400-1440×160x2,25 mm

PIŁY TARCZOWE
- piły tarczowe do cięcia wzdłużnego  i poprzecznego

- przeznaczenie do cięcia drewna mokrego i suchego

- tarcze z nożami strugającymi

- tarcze  „powlekane” z nożami strugającymi

- tarcze wąskie i ekstra wąskie z redukcją odłupywania

- różne rodzaje zębów



TECHNIKA  PAKOWANIA TECHNIKA  PAKOWANIA

TAŚMY  POLIESTROWE,  STALOWE  I  POLIPROPYLENOWE

TAŚMY POLIPROPYLENOWE PP
- szerokość taśm od 5 do 19 mm.

- taśmy do taśmowania ręcznego oraz maszynowego

- oferujemy sprzedaż taśm z nadrukiem

Taśmy PP do maszyn taśmujących:

        06×050×200/5500 mb wytrz. 79 daN

        08×055×200/4500 mb wytrz. 105 daN

        09×055×200/3900 mb wytrz. 135 daN

        12×055×200/3000 mb wytrz 190 daN

Taśmy PP do taśmowania ręcznego:

        12×055×200/3000 mb wytrz. 170 daN

        16×060×200/2000 mb wytrz. 270 daN

        16×080×200/1500 mb wytrz. 340 daN

        19×090×200/1200 mb wytrz. 420 daN

TAŚMY STALOWE
- lakierowane, ocynkowane, zimnowalcowane

- 13x0,5 mm wytrz. 448 kg wydajność 2000m/100 kg

- 16x0,5 mm wytrz. 552 kg wydajność 1600m/100 kg

- 19x0,6 mm wytrz. 786 kg wydajność 1069m/100 kg

TAŚMY POLIESTROWE PE
- do spinania ciężkich ładunków

- taśmy klejone oraz tkane

- duża sprężystość

- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne

- WG-40 13 mm/1100 m wytrz. 375 kg

- WG-50 16 mm/850 m wytrz. 450 kg

- WG-60 19 mm/600 m wytrz. 550 kg

AUTOMAT EXS-118
- przeznaczony do taśmowania taśmą PP

- szerokość stosowanej taśmy 9-12 mm

- standardowa rama 850 mm x 600 mm

- ilość spięć 28 cykli/min.

- siła naciągu 3-70 kg

PÓŁAUTOMAT EXS-206
- urządzenie przeznaczone do taśmowania taśmą

   polipropylenową o szerokości 5-15 mm

- przeznaczony do taśmowania kartonów, gazet,

   elementów drewnianych

- siła naciągu 5-50 kg

- regulacja wysokości stołu roboczego

NAPINACZ  DO TAŚM PP ORAZ PE
- napinacz do taśm PP oraz PE

- przeznaczony do taśm 12-19mm

- przeznaczony do spinania elementów na paletach

  za pomocą zapinki drucianej

URZĄDZENIE TAŚMUJĄCE TAŚMĄ STALOWĄ
- bezspinkowe urządzenie do spinania taśmą stalową

- urządzenie może pracować z taśmą o szerokości 13-20 mm

- mała waga urządzenia

- przystosowany do spinania w pionie oraz poziomie

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA TAŚMUJĄCE 
TAŚMĄ PP ORAZ PET
ZAPAK ZP-93 

-  przeznaczony do pracy z taśmami o szerokościach 

12-16 mm

- regulowana siła naciągu taśmy do 250 kg 

- ergonomiczna konstrukcja 

- niska waga urządzenia 

- opakowanie zawiera akumulator oraz ładowarkę

ZAPAK ZP-97 

-  przeznaczony do pracy z taśmami 

o szerokości 16-19 mm

- regulowana siła naciągu taśmy do 400 kg

- opakowanie zawiera akumulator oraz ładowarkę

URZĄDZENIA DO PAKOWANIA 
W FOLIĘ STRETCH
Automatyczne owijarki do palet z programowalnymi 

sposobami pakowania.

Owijarki są wyposażone w:

- system rozciągu folii pre-stretch 300%

- fotokomórkę

- dotykowy panel sterowania

- pozycjonowanie stołu roboczego

- miękki start oraz stop

-  płynną regulację prędkości głowicy z folią oraz talerza 

obrotowego



PENNY GONDEK Sp. z o.o.
ul. Dobroszycka 23
56-400 OLEŚNICA

NIP 911-18-29-841
tel./fax:  +48 71 398 32 10 

+48 509 282 571

biuro@penny-gondek.pl
www.penny-gondek.pl

GPS Penny Gondek Oleśnica:
51.222378,  17.368384


