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Budowa placu surowca to
k

kwestia zaufania
W

W działaniach mających na celu stworzenie placu manipulacji i sortowania, związek klienta z 
dostawcą nie kończy się wraz z realizacją zamówienia, ale trwa tak długo, jak długo  
użytkowane jest zainstalowane wyposażenie. Nasze działanie oparte jest na takiej filozofii już
od wielu lat. Partnerstwo oparte na współpracy jest głęboko zakorzenione w naszym firmowym
etosie, jest przez nas pielęgnowane i ciągle pogłębiane. Partnerstwo traktujemy bardzo poważnie:  
dostrzeganie i spełnianie życzeń naszego klienta jest dla nas tak samo ważne, jak precyzyjna  
realizacja zamówienia i zapewnienie odbiorcy całkowitej satysfakcji - nie tylko na jeden dzień,
ale na stałe.

Pomysły i innowacyjność na placu surowca

Od ponad 30 lat postrzegani jesteśmy przez naszych klientów jako wiarygodny partner dla  
różnej wielkości firm przemysłu drzewnego. Z pomocą naszej ponad 130 osobowej grupy
fachowców uczyniliśmy mechanizację placu głównym zakresem naszej działalności.
Wykonujemy całe systemy według zasady „pod klucz”, dokładnie wcześniej uzgodnione z
klientem i ściśle dopasowane do jego potrzeb. Zapewniamy zaawansowane analizy oraz  
konsultacje. W oparciu o te początkowe założenia, nasi inżynierowie i technicy wdrażają
w życie wspólnie uzgodnione rozwiązania. Nasi klienci doceniają zalety nowoczesnej, stale  
udoskonalanej technologii HOLTEC.

TTrzy wysokiej jakości kategorie, które zadowolą każdego

Nasze zakłady zawsze zaprojektowane są zgodnie z potrzebami odbiorców. Pozwala to na  
precyzyjne, wybiórcze inwestowanie, a to zapewnia doskonałe wyniki i bilans ekonomiczny.
W zależności od wymagań odbiorcy, wyroby nasze dostępne są w trzech różnych kategoriach:
od linii podstawowych basicline dla małych i średnich operacji, poprzez solidline, naszą
opcję standardową, aż po linie dużych wydajności solidplus, zaprojektowane dla potężnych
wymagań przemysłowych.

S

Spis treści

basicline
Strona 4-5 

s

solidline
Strona 6-7 

s

solidplus
Strona 8-9 

S
Serwis / Inżynieria projektowa
Strona 10-11 
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Ekonomiczne rozwiązanie dla
operacji o małej i średniej 
s

skali 

E

Ekonomiczne rozwiązanie dla
operacji o małej i średniej 
s

skali 
W

Podawanie kłód z wbudowanym reduktorem
napływów korzeniowych

T

Transporter poprzeczny z wbudowanym
skanerem i urządzeniem korującym.
Linia działa z wykorzystaniem podajników
sortujących kłody.

K

Kompletny zakład przerobu kłód. Wydajność
do 20.000 metrów sześciennych rocznie przy
pracy jednozmianowej.

L

Linia sortowania wraz z systemem skanowania,
opróżnianie boksów przy pomocy dźwigu  
manipulującego.

Zakres tej oferty:

Systemy transportu kłód

Sortowanie kłód i przenośniki  
LLinie cięcia porzecznego, opcjonalnie z 
wbudowanym skanerem
L
Linie do sortowania z systemami kontrolnymi 
SSystemy odprowadzania odpadów
SSterowanie elektryczne z oprzyrządowaniem
KKorowarki i reduktory napływów korzeniowych
SSystemy elektronicznego skanowania i kalibracji
posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Plac surowca  basicline 

P

basicline 

P

Plac surowca  basicline 

P

Plac surowca
P

plus

Plac surowca  Serwis/ Inżynieria projektowa

Wybór naszych linii to umiejętne zastosowanie całej naszej wiedzy
i doświadczenia o placu surowca, dostosowane do tych najmniejszych i średnich
wymogów. Taka mniejsza skala działania wymaga specyficznego podejścia w
celu spełnienia wymagań klienta, a przy projektowaniu kładzie szczególny nacisk
na ocenę jakości nawet pojedynczej kłody.
HOLTEC znalazł sposób, który to umożliwia i to po przystępnej cenie - dzięki
wykorzystaniu prostych i trwałych, a jednocześnie łatwych do utrzymania  
systemów transportowych oraz uniknięciu niepotrzebnych kosztów nadmiernego
mechanicznego rozbudowania linii, nieproporcjonalnych do wymogów dla takiej
grupy wydajności. Nasi klienci doceniają też korzyści polegające na współdziałaniu
z naszym zespołem fachowców podczas projektowania placu surowca.
Działanie to w tej fazie jest zawsze skoncentrowane na zapewnieniu spełnienia
Specyficznych potrzeb klienta.

Dzięki urządzeniom do manipulacji i sortowania kłód na placu surowca HOLTEC
zdobył uznanie w zakładach przetwórstwa drzewnego na całym świecie.
Działalność projektowa firmy już od ponad 30 lat jest stale rozwijana i rozszerzana.
Pod nową nazwą zawarliśmy wszystkie nasze dotychczasowe, wypróbowane  
i godne zaufania osiągnięcia technologiczne. Zatem to gwarancja doskonałego
zaplanowania zakładu, niezawodności i wysokiej wydajności. Dowodem tego są udane
instalacje w ponad 200 zakładach na całym świecie. Czy będzie to drewno dużej czy też
małej średnicy i niezależnie od jego długości, HOLTEC zawsze odpowiednio zaprojektuje
kompletny zakład. Wspólnie z naszymi klientami uzgadniamy, jak zastosować najlepsze  
rozwiązanie. Posiadamy nasze własne biuro projektowe zatrudniające ponad 20 inżynierów
i techników, którzy wykonują odpowiednie prace we wszystkich fazach projektowania  
i realizacji. Również montaż i uruchamianie znajduje się w rękach naszych specjalistów,
a wsparcie serwisowe w zakresie mechaniki i elektroniki jest do dyspozycji przez cały czas.

Zmieniająca się struktura europejskiego przemysłu drzewnego nakłada surowe wymagania 
na maszyny i systemy transportowe używane przez zakłady o dużej skali przerobu.
Przemysłowa skala produkcji i konieczność zapewnienia wysokiej wydajności zmusza do
takiego zaprojektowania zakładu, aby spełniona została możliwość spełnienia tych
specyficznych kryteriów. Podstawą dla zapewnienia ekonomiki takich operacji są ekstremalnie  
wysokie obciążenia i ruch w systemie ciągłym. Dzięki naszym liniom produkcyjnym

oferujemy wytrzymałe i trwałe rozwiązania zakładu w jak najlepszym standardzie.
Ważna jest także zapewniona dogodność serwisowania połączona ze spełnieniem najnowszych 
standardów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko mechanicznych, ale także elektrycznych
i elektronicznych komponentów całego systemu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy przywołać
nasze doświadczenie zgromadzone podczas bardzo wielu instalacji systemów działających
w przemyśle płyt drewnopochodnych, gdzie konieczność dostosowania do wymogów trudnego,
ciągłego działania i niekorzystnych warunków pogodowych jest zawsze normą. To zdobyte przez 
nas na arenie międzynarodowej doświadczenie jest nieustannie i skutecznie wplatane do naszych
projektów i konstrukcji. Skorzystajcie Państwo z tego!
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Najlepsze rozwiązanie dla
operacji o średniej i dużej
Najlepsze rozwiązanie dla
operacji o średniej i dużej skali 

N

skali 

D

Linia cięcia poprzecznego w zakładzie  
przerobu kłód. Wydajność 200.000 metrów
sześciennych rocznie.

F

Fragment linii z wbudowanym laserowym
skanowaniem długości i optymalizacją

Sortowanie z wbudowanym wyrzutem dla
kłód o małej średnicy

E

Ergonomicznie zaprojektowane centrum
kontrolne do kierowania zakładem

Z

Zakres tej oferty:

S Systemy transportu kłód
Sortowanie kłód i przenośniki o wydajnościach do
30 kłód na minutę
Linie poprzeczne i piły poprzeczne 
IInstalacje sortowania z systemem kontroli  
i wydajnościach do 200 m/min
S
Systemy odprowadzania odpadów w różnych
wariantach
S i l k d i
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie,
opcjonalnie z wizualizacją

Korowarki i ogławiarki
S g
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

N

Plac surowca  solidline

P

Plac surowca  basicline 

Plac surowca  solidline

Plac surowca  solidplus

Plac surowca  Serwis/ Inżynieria projektowa

Plac surowca
Plac surowca  basicline 

Plac surowca  solidline

Plac surowca  solidplus

Plac surowca  Serwis/ Inżynieria projektowa

Plac surowca
Plac surowca  basicline 

Plac surowca  solidline

Plac surowca  solidplus

Plac surowca  Serwis/ Inżynieria projektowa

Wybór naszych linii to umiejętne zastosowanie całej naszej wiedzy
i doświadczenia o placu surowca, dostosowane do tych najmniejszych i średnich
wymogów. Taka mniejsza skala działania wymaga specyficznego podejścia w
celu spełnienia wymagań klienta, a przy projektowaniu kładzie szczególny nacisk
na ocenę jakości nawet pojedynczej kłody.
HOLTEC znalazł sposób, który to umożliwia i to po przystępnej cenie - dzięki
wykorzystaniu prostych i trwałych, a jednocześnie łatwych do utrzymania  
systemów transportowych oraz uniknięciu niepotrzebnych kosztów nadmiernego
mechanicznego rozbudowania linii, nieproporcjonalnych do wymogów dla takiej
grupy wydajności. Nasi klienci doceniają też korzyści polegające na współdziałaniu
z naszym zespołem fachowców podczas projektowania placu surowca.
Działanie to w tej fazie jest zawsze skoncentrowane na zapewnieniu spełnienia
Specyficznych potrzeb klienta.

Dzięki urządzeniom do manipulacji i sortowania kłód na placu surowca HOLTEC
zdobył uznanie w zakładach przetwórstwa drzewnego na całym świecie.
Działalność projektowa firmy już od ponad 30 lat jest stale rozwijana i rozszerzana.
Pod nową nazwą zawarliśmy wszystkie nasze dotychczasowe, wypróbowane  
i godne zaufania osiągnięcia technologiczne. Zatem to gwarancja doskonałego
zaplanowania zakładu, niezawodności i wysokiej wydajności. Dowodem tego są udane
instalacje w ponad 200 zakładach na całym świecie. Czy będzie to drewno dużej czy też
małej średnicy i niezależnie od jego długości, HOLTEC zawsze odpowiednio zaprojektuje
kompletny zakład. Wspólnie z naszymi klientami uzgadniamy, jak zastosować najlepsze  
rozwiązanie. Posiadamy nasze własne biuro projektowe zatrudniające ponad 20 inżynierów
i techników, którzy wykonują odpowiednie prace we wszystkich fazach projektowania  
i realizacji. Również montaż i uruchamianie znajduje się w rękach naszych specjalistów,
a wsparcie serwisowe w zakresie mechaniki i elektroniki jest do dyspozycji przez cały czas.

Zmieniająca się struktura europejskiego przemysłu drzewnego nakłada surowe wymagania 
na maszyny i systemy transportowe używane przez zakłady o dużej skali przerobu.
Przemysłowa skala produkcji i konieczność zapewnienia wysokiej wydajności zmusza do
takiego zaprojektowania zakładu, aby spełniona została możliwość spełnienia tych
specyficznych kryteriów. Podstawą dla zapewnienia ekonomiki takich operacji są ekstremalnie  
wysokie obciążenia i ruch w systemie ciągłym. Dzięki naszym liniom produkcyjnym

oferujemy wytrzymałe i trwałe rozwiązania zakładu w jak najlepszym standardzie.
Ważna jest także zapewniona dogodność serwisowania połączona ze spełnieniem najnowszych 
standardów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko mechanicznych, ale także elektrycznych
i elektronicznych komponentów całego systemu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy przywołać
nasze doświadczenie zgromadzone podczas bardzo wielu instalacji systemów działających
w przemyśle płyt drewnopochodnych, gdzie konieczność dostosowania do wymogów trudnego,
ciągłego działania i niekorzystnych warunków pogodowych jest zawsze normą. To zdobyte przez 
nas na arenie międzynarodowej doświadczenie jest nieustannie i skutecznie wplatane do naszych
projektów i konstrukcji. Skorzystajcie Państwo z tego!
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Linia cięcia poprzecznego w zakładzie  
przerobu kłód. Wydajność 200.000 metrów
sześciennych rocznie.

Fragment linii z wbudowanym laserowym
skanowaniem długości i optymalizacją

Sortowanie z wbudowanym wyrzutem dla
kłód o małej średnicy

Ergonomicznie zaprojektowane centrum
kontrolne do kierowania zakładem

Zakres tej oferty:

Systemy transportu kłód
Sortowanie kłód i przenośniki o wydajnościach do
30 kłód na minutę
Linie poprzeczne i piły poprzeczne 
Instalacje sortowania z systemem kontroli i  
wydajnościach do 200 m/min
Systemy odprowadzania odpadów w różnych
wariantach
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie,
opcjonalnie z wizualizacją
Korowarki i ogławiarki
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Linia cięcia poprzecznego w zakładzie  
przerobu kłód. Wydajność 200.000 metrów
sześciennych rocznie.

Fragment linii z wbudowanym laserowym
skanowaniem długości i optymalizacją

Sortowanie z wbudowanym wyrzutem dla
kłód o małej średnicy

Ergonomicznie zaprojektowane centrum
kontrolne do kierowania zakładem

Zakres tej oferty:

Systemy transportu kłód
Sortowanie kłód i przenośniki o wydajnościach do
30 kłód na minutę
Linie poprzeczne i piły poprzeczne 
Instalacje sortowania z systemem kontroli i  
wydajnościach do 200 m/min
Systemy odprowadzania odpadów w różnych
wariantach
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie,
opcjonalnie z wizualizacją
Korowarki i ogławiarki
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Linia cięcia poprzecznego w zakładzie  
przerobu kłód. Wydajność 200.000 metrów
sześciennych rocznie.

Fragment linii z wbudowanym laserowym
skanowaniem długości i optymalizacją

Sortowanie z wbudowanym wyrzutem dla
kłód o małej średnicy

Ergonomicznie zaprojektowane centrum
kontrolne do kierowania zakładem

Zakres tej oferty:

Systemy transportu kłód
Sortowanie kłód i przenośniki o wydajnościach do
30 kłód na minutę
Linie poprzeczne i piły poprzeczne 
Instalacje sortowania z systemem kontroli i  
wydajnościach do 200 m/min
Systemy odprowadzania odpadów w różnych
wariantach
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie,
opcjonalnie z wizualizacją
Korowarki i ogławiarki
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Linia cięcia poprzecznego w zakładzie  
przerobu kłód. Wydajność 200.000 metrów
sześciennych rocznie.

Fragment linii z wbudowanym laserowym
skanowaniem długości i optymalizacją

Sortowanie z wbudowanym wyrzutem dla
kłód o małej średnicy

Ergonomicznie zaprojektowane centrum
kontrolne do kierowania zakładem

Zakres tej oferty:

Systemy transportu kłód
Sortowanie kłód i przenośniki o wydajnościach do
30 kłód na minutę
Linie poprzeczne i piły poprzeczne 
Instalacje sortowania z systemem kontroli i  
wydajnościach do 200 m/min
Systemy odprowadzania odpadów w różnych
wariantach
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie,
opcjonalnie z wizualizacją
Korowarki i ogławiarki
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Nasz standard wysokich
wydajności dla skali
przemysłowej

Zmieniająca się struktura europejskiego przemysłu drzewnego nakłada surowe  
wymagania na maszyny i systemy transportowe używane przez zakłady o dużej
skali przerobu. Przemysłowa skala produkcji i konieczność zapewnienia wysokiej
wydajności zmusza do takiego zaprojektowania zakładu, aby spełniona została
możliwość spełnienia tych specyficznych kryteriów. Podstawą dla zapewnienia  
ekonomiki takich operacji są ekstremalnie wysokie obciążenia i ruch w systemie 
ciągłym. Dzięki naszym liniom produkcyjnym Solidplus oferujemy wytrzymałe
i trwałe rozwiązania zakładu w jak najlepszym standardzie. Ważna jest także
zapewniona dogodność serwisowania połączona ze spełnieniem najnowszych 
standardów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko mechanicznych, ale także
elektrycznych i elektronicznych komponentów całego systemu.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy przywołać nasze doświadczenie zgromadzone  
podczas bardzo wielu instalacji systemów działających w przemyśle płyt
drewnopochodnych, gdzie konieczność dostosowania do wymogów trudnego,
ciągłego działania i niekorzystnych warunków pogodowych jest zawsze normą.
To zdobyte przez nas na arenie międzynarodowej doświadczenie jest nieustannie 
i skutecznie wplatane do naszych projektów i konstrukcji. Skorzystajcie Państwo z tego!

Podwójna linia zasilania do linii rębaków dużych wydajności.
Podawanie do 40 kłód na minutę

Urządzenia obracające w systemie podawania  
kłód z wbudowanymi rolkami przyspieszającymi

Przenośnik podający i podwójna linia cięcia  
poprzecznego z systemem ustawiania wymiaru

System podawania używany w przemyśle
płytowym

Zakres tej oferty:

Wszystkie rodzaje wytrzymałych systemów transportu  
Systemy podawania do 40 kłód/min w tartakach z  
urządzeniami obracającymi
Systemy podawania i rozdzielania do 50 kłód/ min 
Zakłady sortowania w różnych wersjach z systemami
kontrolującymi sortowanie do 200 m/min
Systemy odprowadzania odpadów w różnych wariantach
Sterowanie elektryczne oraz oprzyrządowanie, opcjonalnie
z wizualizacją
Korowarki i ogławiarki
Systemy elektronicznego skanowania 2- i 3-D oraz  
kalibracji posiadające certyfikację zarządów lasów w  
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji 

Zmieniająca się struktura europejskiego przemysłu drzewnego nakłada surowe  
wymagania na maszyny i systemy transportowe używane przez zakłady o dużej
skali przerobu. Przemysłowa skala produkcji i konieczność zapewnienia wysokiej
wydajności zmusza do takiego zaprojektowania zakładu, aby spełniona została
możliwość spełnienia tych specyficznych kryteriów. Podstawą dla zapewnienia  
ekonomiki takich operacji są ekstremalnie wysokie obciążenia i ruch w systemie 
ciągłym. Dzięki naszym liniom produkcyjnym Solidplus oferujemy wytrzymałe
i trwałe rozwiązania zakładu w jak najlepszym standardzie. Ważna jest także
zapewniona dogodność serwisowania połączona ze spełnieniem najnowszych 
standardów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko mechanicznych, ale także
elektrycznych i elektronicznych komponentów całego systemu.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy przywołać nasze doświadczenie zgromadzone  
podczas bardzo wielu instalacji systemów działających w przemyśle płyt
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Rozwiązania „pod klucz” 

N

Nasze Doświadczenie a Państwa Sukces

Z
Zakłady budowane w systemie „pod klucz” wymagają
niebywałej troski i uwagi, które muszą zostać poświęcone  
już w fazie projektowania. Aby zapewnić idealną koordynację
wszystkich, różnorodnych procesów w tej fazie, używamy  
już od wielu lat nowoczesnych systemów planowania  
wspieranych komputerowo. Nasze systemy kontroli maszyn
i wizualizacji pozwalają na szybkie zaprojektowanie, budowę
i uruchomienie całości inwestycji.

Z

Zintegrowana organizacja zarządzania projektem umożliwia
uruchomienie zakładu w planowanym czasie. Oferujemy nie 
tylko nowoczesne usługi dla klienta, ale także serwis i dostawy
części zamiennych. Naszym priorytetem jest zapewnienie  
użytkownikom całkowitej satysfakcji. A to osiągamy poprzez  
dostarczanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Peryferia zakładu odpowiadają unijnym
wymogom bezpieczeństwa CE

Całkowity montaż aż do przekazania obiektu  
„pod klucz” 

W

Wcześniejsze przetestowanie całości systemu  
zapewnia późniejszy szybki montaż
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niestrudzenie pracuje nad tym, aby osiągnęli Państwo swój sukces.
Nasze wsparcie doradcze rozpoczyna się z chwilą drobiazgowej,
zaawansowanej analizy wszystkich przedłożonych danych i trwa  
aż do przekazania kompletnego obiektu – i dalej. Zintegrowana  
realizacja zamówienia i płynny system zarządzania projektem
pozwalają na określenie odpowiedzialności na każdym etapie  
budowy, włączając w to zarządzanie wykonawcami i dostawami.
Kompleksowe podejście i doświadczenie osiągnięte przy wielu
uruchomionych projektach są gwarancją idealnego dopasowania 
zakładów do potrzeb klientów.
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produkcyjnych. Niezbędny zapas części zamiennych i 24-godziny
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zakładu. W oparciu o zmieniające się Państwa potrzeby ulepszamy
i oferujemy odpowiednio dostosowane rozwiązania.

Kontrola zakładu i systemy wizualizacji z jednego źródła

Dane dotyczące wydajności oraz ilustracje umieszczone są jedynie w celu informacyjnym. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
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