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W perspektywie poszerzenie oferty
Tartacznictwo | Właściciele PFZ wypatrywali na Lignie nowości dla naszych zakładów drzewnych
Uproszczony system oceny kłody czy najnowszy model
dźwigu w wozie do manipulacji drewna to nowości,
jakie po targach Ligna znajdą się w ofercie firmy
PFZ Kubiak-Wasilewski za sprawą reprezentowanych
przez nią na rynku polskim producentów.

Nowoczesne technologie, ekologiczne
rozwiązania i bezpieczeństwo pracy to
podstawowe założenia, według których
Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych
Kubiak-Wasilewski dobiera producentów,
których reprezentuje na rynku polskim.
Właściciele PFZ przez cały czas trwania
targów Ligna byli do dyspozycji klientów
z Polski, a z Hanoweru przywieźli informacje o najnowszych rozwiązaniach dla zakładów drzewnych.

Kamery ocenią kłodę
Specjalizująca się w mechanizacji placu
surowca firma Holtec prezentowała swoje
specjalne rozwiązania, odpowiednio dostosowane do skali przerobu danego zakładu,
w tym także dla pracujących 24/7 fabryk
produkujących płyty drewnopochodne, na
przykładzie ostatnio zrealizowanych inwestycji. W Hanowerze oficjalnie poinformowano również o zawartym tuż przed targami porozumieniu kooperacyjnym pomiędzy
firmami Holtec i Dieffenbacher. Współpraca
ta powinna zaowocować rozwiązaniami,
z których skorzystają producenci płyt.
Jak przyznają właściciele PFZ, największe zainteresowanie na stoisku firmy Holtec
wzbudzała przygotowana dla francuskiego
producenta palet wielopiłowa, a przez to
bardzo wydajna, stacja do kapowania pakietów HOLTEC quattro. Zaprezentowano
jeden blok tnący z dwoma piłami, a cała maREKLAMA

szyna wyposażona jest w dwa takie bloki.
Na stoisku Holteca można było obejrzeć
również przykładowe stanowisko operatora
sortowni wyposażone m.in. w monitory systemu optymalizacji Jörg Elektronik. Firma
ta bowiem ściśle współpracuje z przedsiębiorstwem Holtec, a na targach pokazała
nowy, bardzo ciekawy, uproszczony system
oceny kłody za pomocą kamer. Zwiedzający
mogli również porozmawiać o innych systemach pomiarowych tego producenta, w tym
3D i z użyciem promieni Roentgena.
Poinformowano też o zacieśnieniu
współpracy z firmą Baljer & Zembrod w zakresie rozwiązań pomiaru drewna sortowni placu surowca o mniejszych wydajnościach, tam, gdzie zastosowanie znajdują
wozy sortujące Zembroda.
Firma Baljer & Zembrod tradycyjnie
dysponowała bardzo dużym stoiskiem,
na którym pokazano wóz do manipulacji
drewna z najnowszym modelem dźwigu
i nową, robiącą wrażenie swoimi gabarytami, wersję dźwigu wolno stojącego.

Pierwsza suszarnia do Rosji
Jednym z producentów, z którym PFZ
współpracuje od wielu lat i do którego skutecznie przekonał rodzimych przedsiębiorców, jest Eberl. Na targach Ligna firma
poinformowała o wprowadzonym podziale
swoich suszarni, które zyskały nowe nazwy. Małe suszarnie, przeznaczone dla za-
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Zainteresowanie wzbudzała przygotowana dla francuskiego
producenta palet wielopiłowa, a przez to bardzo wydajna, stacja
do kapowania pakietów HOLTEC quattro.

W Hanowerze nie mogło zabraknąć producenta maszyn do obróbki
drewna cienkiego i średniowymiarowego, a także do programu
ogrodowego – firmy Wema Probst.

kładów stolarskich i firm przerabiających
niewielkie ilości drewna, zostały nazwane
V-Basic. Większe suszarnie próżniowe,
przeznaczone dla firm posiadających własne kotłownie, to obecnie klasa V-Comfort.
Natomiast grupa urządzeń wyposażonych
w zespół pompy ciepła otrzymała nazwę
V-Premium. Te ostatnie wymagają jedynie
podłączenia do prądu, a ich atutem jest niewielkie zużycie energii, dlatego właśnie ten
model cieszył się największym zainteresowaniem zwiedzających.
Eberl promował także linię Air-Classic.
Są to suszarnie budowane na bazie kontenera,
dostępne w wariantach: do suszenia drewna,
do obróbki termicznej, do suszenia drewna
opałowego w pojemnikach i ściśle ułożonego. Zaprezentowano również produkty stanowiące uzupełnienie oferty podstawowej,
czyli bębnowe suszarnie do zrębków oraz
produkowane od niedawna próżniowe piece
do wyżarzania i utwardzania.
Podczas targów uzgodniono również
szczegóły sprzedaży pierwszej suszarni firmy Eberl do Rosji.

Zainteresowanie maszynami
– Bardzo duży ruch panował też na stoisku
WEMA PROBST – zdradza Jacek Kubiak,
współwłaściciel PFZ Kubiak-Wasilewski
– a do właściciela Jörga Hofmanna, jego żony
oraz konstruktorów przez cały czas wystawy ustawiała się kolejka osób chętnych do
rozmowy na temat maszyn i linii produkowanych przez tę firmę. Wynikało to nie tylko
ze świetnie przygotowanej akcji zapraszania
gości na Lignę, ale też i z pewnością był to
efekt wystawionych maszyn.
Producent maszyn do obróbki drewna
cienkiego i średniowymiarowego, a także
do programu ogrodowego pokazał obtaczarkę, otwornicę do wykonywania otworów
w palisadach i belkach oraz przeznaczoną do
sprzedaży do Kambodży maszynę korującą
MSM 70 do produkcji słupów. Z kolei firma
Limab, której przedstawicielem w Polsce
również jest PFZ, przygotowała dwa stoiska. Na jednym prezentowano podstawowy
asortyment, w którym wyspecjalizował się
szwedzki producent, czyli bezdotykowe laserowe systemy pomiarowe do tarcicy, płyt

drewnopochodnych i paneli. Natomiast na
drugim stoisku, przygotowanym przez fińską filię firmy, można się było zapoznać z systemami pomiarowymi do kłód.

Znajdą uznanie w Polsce
Właściciele firmy PFZ pobyt w Hanowerze
wykorzystali nie tylko na informowanie
o ofercie reprezentowanych przez siebie
firm polskich gości targowych, ale sami interesowali się nowymi, ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi.
– Uwagę naszą na targach zwróciły
dwie firmy, które prezentują bardzo ciekawe rozwiązania – zdradza Jacek Kubiak.
– Jedna z nich to francuska firma JOULIN
oferująca próżniowe systemy podnoszenia
i przenoszenia ładunków. Z kolei belgijska
firma Stavelse Metaalbouw to producent
autoklawów do impregnacji ciśnieniowej,
który aktualnie wdraża nowy, uproszczony,
ale w pełni funkcjonalny model. Będziemy
kontynuowali rozpoczęte z tymi firmami
rozmowy, bo, jak sądzimy, te maszyny znajdą uznanie na naszym rynku. l
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