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EBERL
Bawarska firma rodzinna prowadzona przez dwóch pasjonatów suszenia.
W ofercie znajdują się energooszczędne, próżniowe suszarnie do drewna 
V-Premium – bez podłączenia do kotłowni i bez podłączenia do wody, 
wymagające jedynie troszkę prądu. Za swoją innowacyjność i oryginalność 
zastosowanych rozwiązań wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych 
targach i wystawach, m.in. Złoty Medal Targów DREMA oraz Dyplom WOODTECH 
Moskwa. Unikalna konstrukcja firmy EBERL chroniona jest EUROPATENTEM.

Oferta energooszczędnych suszarni próżniowych jest bardzo szeroka, 
obejmuje kilkaset wariantów wielkości, wyposażenia i kolorystyki. Firma EBERL,
jako ekspert w dziedzinie różnorodnego suszenia, proponuje również 
próżniowe komory do postarzania drewna, suszarnie do drewna opałowego, 
owoców, kamieni oraz próżniowe piece do wyżarzania i utwardzania silikonu.

WEMA PROBST
Rodzinna firma, znana z produkcji wyjątkowo wytrzymałych i solidnych 
maszyn do programu ogrodowego. W ofercie znajdują się obtaczarki jedno-
lub dwugłowicowe, korowarki do wytwarzania palików i masztów, maszyny 
obtaczająco-frezujące i ponadto całe kompletne linie do przerobu drewna 
cienkiego i średniowymiarowego.

HOLTEC
Firma działa w dwóch obszarach. Organizacja placu surowca i sortowanie kłód
oraz piły i stacje do kapowania pakietów i kłód. 
Plac surowca tworzony jest od fazy koncepcji na deskach kreślarskich inżynierów 
HOLTEC po fazę produkcji, uruchomienia i przekazania linii użytkownikowi. 
Oferowane są różne standardy wykonania w zależności od wymaganej wydajności: 

Wyprodukowana tarcica powinna być sprzedawana  w estetycznej i wygodnej
formie. Do tego celu HOLTEC oferuje piły kapujące o różnym stopniu 
zautomatyzowania. Oferowane rozwiązania to efekt wieloletniej współpracy
z firmą STIHL, od której HOLTEC przejął na wyłączność (wraz z patentami)
produkcję prowadnic. Piły do kapowania HOLTEC montowane są przez 
firmę Baljer&Zembrod w produkowanych przez nią wozach do manipulacji kłód.

dla najmniejszych,

dla operacji o średniej i dużej skali,

dla największych tartaków oraz fabryk płyt drewnopochodnych.



KARA
Fińska firma, o stuletniej tradycji, producent pierwszego traka tarczowego
o metalowej konstrukcji. Traki tarczowe KARA F2000 oraz MASTER – sprawdzone 
i trwałe, obsługiwane jedynie przez jednego operatora. Również całe linie tartaczne 
KARA wraz z obrzynarkami OPTIM, piłami poprzecznymi i systemami podajników.

JOULIN
Francuski producent próżniowych systemów manipulacji i przenoszenia
przy zastosowaniu własnej konstrukcji chwytaków piankowych
Wave System™. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, od prostych
chwytaków po oddawane pod klucz, kompletne systemy sztaplowania
i rozsztaplowania. Systemy przeznaczone są do wygodnego przemieszczania
różnorodnych produktów nawet o nierównych powierzchniach, z otworami itp.
W zakresie rozwiązań do manipulacji tarcicy firmie JOULIN zaufano
już w ponad 60 krajach na całym świecie.

STAVELSE METAALBOUW
Belgijski wytwórca autoklawów, wanien do impregnacji i układarek.  
Po przejęciu firmy De Pauw International oferta Stavelse Metaalbouw rozszerzyła 
się o prasy do łączenia elementów konstrukcji dachowych oraz urządzenia do 
automatycznego układania w pionie kratownic wyprodukowanych przez te prasy.

JÖRG ELEKTRONIK
Systemy pomiarowe i do optymalizacji w celu indywidualnego stosowania
lub w sortowniach drewna okrągłego. Firma oferuje systemy dwu- i trzy-
płaszczyznowe oraz pomiary z wykorzystaniem promieni Roentgena.



RUDNICK & ENNERS
Niemiecka firma rodzinna działająca na rynku biomasy, dostarcza maszyny 
pozwalające kompleksowo zagospodarować odpady, aż do wyprodukowania 
z nich pelletu lub brykietów. Firma produkuje różnej wielkości rębaki, młyny, 
sita, suszarnie taśmowe i transportery materiału. Oferuje również kompaktowe, 
kontenerowe zakłady produkcyjne.

BALJER & ZEMBROD
Niemiecki producent wozów do manipulacji drewnem okrągłym, reduktorów 
napływów korzeniowych oraz korowarek wirnikowych i głowicowych.

SCHÖBERL
Austriacki producent pras do klejenia drewna, a we współpracy z firmą Götzinger 
linii do klejenia na mikrowczepy, bez ograniczenia długości.

W naszej ofercie znajdują się części eksploatacyjne i zamienne do oferowanych przez nas maszyn,
np. prowadnice i łańcuchy, piły tarczowe itp.
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