
Sklady suroviny s ruSklady suroviny s ruččnníími kolejovými vozmi kolejovými vozííkyky

Sklad kulatiny malé pilnice o objemu výroby kolem 1 500 m3 výřezů ročně, 
všechny druhy dřevin, příležitostný provoz.



Sklady suroviny s ruSklady suroviny s ruččnníími kolejovými vozmi kolejovými vozííkyky

� Vlastnosti:
- výkon do asi 5.000 m3 ročně, spíše jednosměnný provoz
- široký sortiment výroby
- orientace na místní trh
- zásobování hlavně výřezy ve sdružených délkách
- jednoduché, jen základní vybavení



Sklady suroviny s ruSklady suroviny s ruččnníími kolejovými vozmi kolejovými vozííkyky1 2 3A

1 – příjezdová cesta
2 – skládka dlouhé kulatiny
3 – prostor pro manipulaci
4 – vozík
5 – skládky vytříděných výřezů
6 – kolejová dráha
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Sklady suroviny s Sklady suroviny s ččelnelníími nakladami nakladaččii

Sklad kulatiny obsluhovaný čelním nakladačem. Celá plocha skladu je zpevněna 
Cesta podél skládek výřezů je široká asi 7 m. Objem výroby se pohybuje kolem 
10 000 m3 výřezů ročně při dvojsměnném provozu.



Sklad kulatinySklad kulatiny, , zpracovzpracováávajvajííccíí asiasi 25 25 –– 35.000 m35.000 m33 kulatiny rokulatiny roččnněě..

Sklady suroviny s manipulaSklady suroviny s manipulaččnněě--ttřřííddííccíími vozmi vozííkyky



VybavenVybaveníí vozvozííku:ku:
-- hydraulickhydraulickáá ruka s drapruka s drapáákem a rotkem a rotáátorem, dtorem, déélka do 15 m, nosnost do lka do 15 m, nosnost do 

3,5t (v z3,5t (v záávislosti na typu ruky, stabilitvislosti na typu ruky, stabilitěě vozvozííku a vyloku a vyložženeníí))
-- snsníímacmacíí zazařříízenzeníí prprůůmměěru a dru a déélky výlky výřřezezůů
-- zkracovaczkracovacíí pila pila –– řřetetěězovzováá, d, déélka lilka liššky bky běžěžnněě 120 120 –– 140 cm140 cm
-- podppodpěěrnrnéé/up/upíínacnacíí zazařříízenzeníí vývýřřezezůů

Sklady suroviny s manipulaSklady suroviny s manipulaččnněě--ttřřííddííccíími vozmi vozííkyky



�� VybavenVybaveníí kabiny kabiny 
operoperáátora voztora vozííkuku

�� VýklopnýVýklopný
snsníímacmacíí rráám 1Dm 1D



�� KrKráácenceníí vývýřřezezůů

Manipulačně-třídící
vozíky

�� PopisovPopisováánníí vývýřřezezůů
po krpo kráácenceníí



Manipulačně-třídící vozíky



�� UspoUspořřááddáánníí skladu, vybavenskladu, vybavenéého manipulaho manipulaččnněě--ttřřííddííccíím vozm vozííkem kem 

Manipulačně-třídící vozíky



�� OdkorOdkorňňovaovačč v v ppřředpedpííllíí

Manipulačně-třídící vozíky



Manipulačně-třídící vozíky



�� ManipulaManipulaččnníí vozvozíík se k se ttřřidiidiččemem vývýřřezezůů. Výkon asi 45.000 m. Výkon asi 45.000 m33 vývýřřezezůů roroččnněě. . 

Manipulačně-třídící vozíky



�� Sklad kulatiny, zpracovSklad kulatiny, zpracováávajvajííccíí ppřřibliibližžnněě 250 000 m250 000 m33 kulatiny rokulatiny roččnněě, pouze , pouze 
smrk. smrk. ČČáást skladovst skladováánníí a manipulace kulatinya manipulace kulatiny

Manipulačně-třídící linky



�� Sklad kulatiny, zpracovSklad kulatiny, zpracováávajvajííccíí ppřřibliibližžnněě 250 000 m250 000 m33 kulatiny rokulatiny roččnněě, pouze , pouze 
smrk. smrk. ČČáást tst třříídděěnníí a skladova skladováánníí vývýřřezezůů..

Manipulačně-třídící linky



Manipulačně-třídící
linky

�� Separace výSeparace výřřezezůů..



SklSkláádkadka
s ts třříístupstupňňovou ovou 
separacseparacíí vývýřřezezůů..

Manipulačně
třídící linky



ZkracovacZkracovacíí stanicestanice
s s řřetetěězovou pilou.zovou pilou.

Manipulačně
třídící linky



ZkracovacZkracovacíí stanicestanice
s kotous kotouččovou pilou.ovou pilou.

Manipulačně-třídící linky



Separace a skladovSeparace a skladováánníí
odpadu za velodpadu za velíínem.nem.

Manipulačně
-třídící linky

VelVelíínn
manipulamanipulaččnněě--ttřřííddííccíí linkylinky



TTřřidiidiččee vývýřřezezůů..
CelokovovCelokovováá konstrukcekonstrukce
a konstrukce s betonovými boxy.a konstrukce s betonovými boxy.

Manipulačně-třídící linky



ZZáákladnkladníí uspouspořřááddáánníí skladu kulatiny, vybavenskladu kulatiny, vybavenéého manipulaho manipulaččnněě--ttřřííddííccíí linkou. linkou. 
RozloRozložženeníí sklskláádek kulatiny a výdek kulatiny a výřřezezůů odpovodpovííddáá standardnstandardníí ppřřejejíímce kulatiny.mce kulatiny.

Manipulačně-třídící linky



ZZáákladnkladníí uspouspořřááddáánníí skladu kulatiny, vybavenskladu kulatiny, vybavenéého manipulaho manipulaččnněě--ttřřííddííccíí linkou. linkou. 
RozloRozložženeníí sklskláádek odpovdek odpovííddáá elektronickelektronickéé ppřřejejíímce kulatiny.mce kulatiny.

Manipulačně-třídící linky



ManipulaManipulaččnněě ttřřííddííccíí linka se zvllinka se zvlášáštntníími boxy na vými boxy na výřřezy,ezy,
nevhodnnevhodnéé pro pilapro pilařřskskéé zpracovzpracováánníí. Odkor. Odkorňňovováánníí je zaje zařřazeno za tyto boxy.azeno za tyto boxy.

Manipulačně-třídící linky



ManipulaManipulaččnněě--ttřřííddííccíí linka pilalinka pilařřskskéého zho záávodu, který zpracovvodu, který zpracováávváá ppřřibliibližžnněě
6060 000 m3 jehli000 m3 jehliččnatnatéé kulatiny rokulatiny roččnněě..

Manipulačně-třídící linky



ManipulaManipulaččnníí a ta třřííddííccíí linka se samostatným vstupem výlinka se samostatným vstupem výřřezezůů na na ttřřidiidičč..

Manipulačně-třídící linky



TTřřííddííccíí linka pro elektronickou plinka pro elektronickou přřejejíímku, mmku, měřěřeneníí a ta třříídděěnníí vývýřřezezůů..
Linka zpracovLinka zpracováávváá kolem 600kolem 600 000 m000 m33 vývýřřezezůů roroččnněě, pouze smrk., pouze smrk.

Manipulačně-třídící linky



ObvyklObvykléé uspouspořřááddáánníí linky pro elektronickou plinky pro elektronickou přřejejíímku a tmku a třříídděěnníí vývýřřezezůů,,
vybavenvybavenéé boxy pro vytboxy pro vytřříídděěnníí nevhodných výnevhodných výřřezezůů, odkor, odkorňňovaovaččemem
a hledaa hledaččem kovem kovůů..

Manipulačně-třídící linky


