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Orodje in oprema za žagarstvo | rezila in oprema Stroji za brušenje in oprema | Stroji za brušenje in vzdrževanje tračnih in krožnih listov ter nožev

profilno brušenje

ZAGOTAVLJAMO KVALITETNO DOLGOROČNO SODELOVANJE!

ZAKAJ FOREZIENNE ? 
• Kvalitetni material za žage ohranja napetost in posledično zagotavlja 

kvaliteten rez.

• Debelejše ploščice karbidne trdine (TCT) omogočajo več ciklov brušenj.

• Možnost popolne prilagoditve lista vašim potrebam.

• Možnost izdelave krožnega lista z manjšim razmerjem med debelino reza in 

telesa - list prilagojen za večje hitrosti podajanja oz. manjši odpad žagovine.

• Krožni listi - za vzdolžni ali prečni rez

• Gater listi - stelitirani, razperjeni, kromirani, mini gater listi     

(npr. Wintersteiger, Fill...)

• Tračni listi - stelitirani, TCT

• Noži - lupilni, kanter, skobeljni, ...

• Oprema za brusilnice 

Največja brusilnica v Evropi

Vzdrževanje in izdelava tračnih listov

Vzdrževanje krožnih listov

Vzdrževanje nožev Brusni diski po meri

profilno brušenje

egaliziranje stelitiranje

valjanjevaljanje

stelitiranjeegaliziranje

profilno brušenje egaliziranjelotanje

Super abrazivni brusni diski:
• CBN (borazon)   
• Diamant   

KARBIDNA TRDINA

STELITIRANA 
KONICA

Lasersko izrezani listi



Tehnične rešitve | Centralni mazalni sistem / Detektor vibracij

OPTIPULS 
Učinkovito mazanje in čiščenje tračnih listov na žagalnem 
stroju

PREDNOSTI:
• možnost različnih nastavitev šob
• možnost mazanja do 8 različnih tračnih žag
• biorazdgradljivo rastlinsko olje za mazanje
• cenejše od mazanja z nafto
• nevnetljivo, brez vonja, brez barve

DETEKTOR VIBRIRANJA TRAČNEGA LISTA

PREDNOSTI:
• raven rez 
• izboljšanje kvalitete žaganja in natančnosti 
• boljši izkoristek žage - preprečitev poškodb 

tračnega lista 
• večja produktivnost 
• boljši delovni pogoji za operaterja žage

induktivni senzor

opozorilna lučka
toleranca: +/- 1mmvrednosti parametrov

max/min

prikazovanje 
vibracij

Paketne žage PRINZ (od leta 1947)

“ZNIŽAM STROŠKE!!”

PREDNOSTI:
• večja hitrost žagalne linije
• zaščita rezil pred uničenjem
• uporaba tanjših rezil
• skrajšanje časa in zmanjšanje števila zastojev
• zmanjšanje količine izmeta
• povrnitev investicije že v enem letu

SENZOR VIBRIRANJA KROŽNEGA LISTA

Kompleti za 
izdelavo paketne 

žage

Kompleti za umeščanje v linijo

Mobilna žaga
Radialni pomik reza

Stacionarna žaga
Radialni pomik reza

Stacionarna (linija)
Vertikalni pomik reza

Natačnost reza +/- 4 mm +/- 2 mm +/- 1 mm

Dimenzije paketa 130 x 130 cm 130 x 130 cm 120 x 120 cm

Moč motorja 7,5 kW / 11 kW 7,5 kW / 11 kW 15 kW

Pomiki ročni ročni / avtomatski avtomatski

Brusilni stroji za verige



Industrijske sušilnice lesa Termolegno (od leta 1994)

SUŠENJE

Zakaj je umetno sušenje z vsake 
pespektive najboljša izbira?

Umetno sušenje lesa je temeljni 
postopek v primarni predelovalni 
industriji. Nudi znatne prednos-
ti v primerjavi z naravno sušen-
im lesom na prostem. S pomočjo                    
nadziranja klime v komori, ne 
samo da pospešimo sušenje, tem-
več tudi preprečimo deformiranje 
in pokanje lesa in s tem zmanjšamo 
delež odpadnega lesa za 30-50%. 
Les je  zaradi tega lažji od naravno     
sušenega, kar  posledično zniža 
strošek transporta. 

TOPLOTNA OBDELAVA

Standard ISPM-15

Mednarodni standard ureja             
fitosanitarne zahteve za leseni 
pakirni material, ki je izdelan iz 
neobdelanega lesa in se uporablja 
v mednarodnem prometu. 

Ta zahteva, da se omenjeni les ob-
deluje pod pogoji, ki so predpisani 
s strani IPPC/FAO konvencije. 

PARJENJE

Kdaj in zakaj se uporablja 
tehnologija parjenja lesa?

Parjenje zmehča lesna vlakna, 
kar omogoča enostavnejše roko-
vanje s surovino in nadaljno                   
predelavo. 
----------------------------------------
Stabilizira in ohrani homogeno 
stopnjo vlage po celotni količi-
ni lesa, ter tako spodbudi kako-
vosten nadaljni postopek sušenja 
(pogosto uporabljeno pri bukvi).
----------------------------------------
Z izvajanjem postopka, ki je nara-
ven in ne potrebuje kemičnih do-
datkov, spremeni naravno barvo 
lesa, če je potrebno.

Tip 
sušilnice:

konvecional-
na klasična

dvovratna 
(tunelska) skladiščna za toplotno 

obdelavo parilna kombinirana

Lastnosti:
- kontrolirano
- vse vrste lesa
- dolgi cikli

- kratki cikli
- istočasno nakladanje /     
razkladanje (npr. vagoni)

- skladiščenje pred 
sušenjem
- optimalna klima
- 300 - 3.500 m3

- embalažni les
- europalete

- posredno ali 
neposredno
- več barve
- manj napetosti 

- parjenje in 
sušenje v 1 
programu

Različne možnosti grelnih sistemov
• Zalogovnik (biomasa, kurilno olje, plin)
• Gorilnik (metan, tekoči naftni plin)
Možnost uporabe obstoječega grelca

Upravljanje in nadzor
• kontrolna enota posamezne komore
• računalniško vodenje vseh enot
• internetna podpora s strani proizvajalca

Prilagoditev dimenzij, opreme in število 
sušilnih komor po dogovoru.

Kompresorji in oprema | prodaja, servis in svetovanje

BATNI KOMPRESORJI VIJAČNI KOMPRESORJI

Oprema za komprimirani zrak:

sušilniki zraka linijski filtri

Cevni sistem:

tlačna stikala kompresorske glave

Nadomestni deli:

filtri: separatorski, oljni, zračni

pripravne enote
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