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Piliarska zostava, z dvomi vertikálnymi pásovými pílami, ktorá umožňuje optimalizovať porez každého 
kmeňa jeho optimálnym polohovaním za pomoci laserov.  
Rezanie je automatické, ovládané počítačom s pridruženým riadením výroby. 
Uchytenie výrezov je medzi vretenami závesného vozíka, s reverzným chodom, s otáčaním vretien do 90º, čo 
umožňuje porez hotových produktov zo 4 strán. 
Možnosť porezu kmeňov a výrezov až do priemeru 650 mm, v režime na porez kmeňového reziva. 
Rozmietací systém s hnanými valcami umožňuje rozmietanie stredového výrezu z 2 alebo 4 strán. 
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 Porez guľatiny z vonkajšej strany. Viacnásobné prechod, ktoré umožňujú  porez dosák a bočného reziva. Model na 
porez excentrického stredu  umožňuje asymetrický porez guľatiny. 
 

 Po pílení v režime guľatina upínaky urobia ¼ obrat na prechod do režimu prisma a porez je vykonaný 
podľa píliaceho programu, ktorý zvolil počítač. 

 Systém zdvíhacích upínakov je pridružený k systému rozmietania, ktorý sa skladá z auto strediaceho 
vedenia s hnanými valcami, ktoré umožňujú rozmietnutie posledného stredového výrobku na 2 
alebo 3 hotové výrobky z 2 alebo 4 strán. 

Porez guľatiny z vonkajšej strany. Viacnásobný prechod cez sústavu 2 pásových píl, ktorý umožňuje porez dosák 
a bočného reziva. Model na porez excentrického stredu umožňuje asymetrický porez guľatiny. 

Po pílení v režime guľatina upínacie vretená urobia ¼ obrat na prechod do režimu prizma a porez je ďalej vykonaný 
podľa porezovej schémy rezného programu, ktorý zvolil počítač. 

Systém zdvíhacích upínakov je pridružený k systému rozmietania, ktorý sa skladá z auto strediaceho vedenia 
s hnanými valcami, ktoré umožňujú rozmietnutie posledného stredového výrezu na 2 alebo 3 hotové výrobky z 2 
alebo 4 strán. 


