ZENZ GMBH

DE 150 DE ANI
PRODUCĂTOR DE UTILAJE DE CALITATE GERMANĂ
ÎN ROMÂNIA PRIN ALSER FOREST
SOLUȚII FORESTIERE COMPLETE

Producătorul German ZENZ GmbH
oferă o gamă variată de echipamente
și mecanizări pentru debitarea lemnului
cu fierăstraie panglică orizontale.
Având peste 150 ani de experiență
punem întotdeauna calitatea și fiabilitatea
pe primul loc pentru clienții noștri.

TRADIȚIE

Matthias Zenz, un stramoș direct al actualului proprietar, a cumpărat fierăria satului Lengmoos în anul
1857. Șase generații mai târziu, Josef Zenz, actualul proprietar, conduce compania. În 2007 compania a
aniversat 150 de ani de existență.

DEZVOLTARE DIN 1989

La începutul anului 1989 Josef Zenz a preluat conducerea companiei introducând o strânsă colaborare
cu departamentul de dezvoltare și cercetare. În același an, printr-un parteneriat, a început producerea de
fierăstraie panglică orizontale. Până în 1999 s-au vândut aproape 500 de fierăstraie produse de Zenz.

DEZVOLTARE CONTINUĂ

Din 1999 Zenz a preluat producția, distribuția și dezvoltarea. De atunci a reușit să inoveze prin forțe proprii
în mai multe țări. Accentul a fost pus pe producerea de fierăstraie orizontale stabile și fiabile. Punctul forte
stă în soluțiile speciale pe care le oferă clienților pentru cea mai bună eficiență și fiabilitate.
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DIMENSIUNILE UTILAJULUI

A = lățimea totală
B = lățimea max. de trecere a bușteanului
C = înălțimea max. de trecere a bușteanului

Model Banzic
BN 110
Z 140 S
Z 160 S

A
2545
2908
3065

G = adâncimea max. de tăiere

D = lățimea max. tăiere a bușteanului
E = grosimea min. a ultimei tăieri
F = înălțimea max. a primei tăieri

B
1091
1394
1394

C
1368
1608
1623

D
965
1294
1297

E
24
24
24

F
971
1151
1091

G
395
455
531

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Model Banzic

BN 110

Z 140S

Z 160S

Capacitatea de trecere, cm
Adâncimea de tăiere, cm
Motorul electric pentru antrenarea
volanților

110 x 130
38
18,5 kW (opțional 22
kW)

140 x 160
45

140 x 162
53

22 kW

22 kW (opțional 30 kW)

Motorul electric pentru ridicarea și
coborârea capului de tăiere

1,87 kW

1,87 kW

2,2 kW

Motorul electric de înaintarea
capului tăietor

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

Unitatea Hidraulică de acționare
Diametrul Roții Volante, mm
Pânza tăietoare
Greutate utilaj, kg
Lungimea de tăiere
Lungimea utilajului, m
Lățimea utilajului, m
Înalțimea utilajului, m

3,0 kW – 16 l/min,
3,0 kW – 16 l/min,
3,0 kW – 16 l/min,
rezervor de ulei 10 litri rezervor de ulei 10 litri rezervor de ulei 10 litri
850
850
1000
6000 x 100 x 1,1
6600 x 100 x 1,1
7110 x 130 x 1,2
3000 – 5000
4000 – 6000
5000 – 8000
Max. 30 m
Max. 30 m
Max. 30 m
în functie de
în functie de
în functie de
configurație
configurație
configurație
2,55
2,90
3,07
2,98
3,35
2,95
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Capul de tăiere

- Capul de tăiere Wimmer este poziționat într-un unghi, conducând astfel la o primă tăiere lină
și o performanță de tăiere mai mare. În 1996 s-a livrat primul cap de tăiere în unghi Wimmer.
- Pânza panglică este acționată de două volante din oțel turnat cu diametrul de 850mm sau de
1000 mm. Prin comparație cu fonta, oțelul turnat are o durată de viață mult mai mare.

- Barele masive rectangulare folosite pentru tensionarea pânzei panglică sunt precis ghidate
cu 16 plăci de alamă pe un suport lung de spațiere.
- Este posibil în cazul debitării buștenilor cu diametru mai mic să tăiem cu o tensionare mai
mică, fără deviația pânzei panglică, astfel conducând la o creștere a duratei de exploatare
pentru pânzele panglică.

PLC
- Fierăstrăul nostru panglică pentru debitarea buștenilor
este dotat cu un sistem de control cu touch-screen (ecran
senzitiv la atingere) care s-a dovedit, de-a lungul anilor,
foarte ușor de folosit; poate fi ușor folosit la aplicațiile
mobile.
- Toate funcțiile sunt controlate prin sistemul de control.
- Este posibil să memorăm diferite dimensiuni la cerere,
să salvăm în memorie un client și multe altele.
- Operatorul are toate informațiile într-un panou de comandă central.

Comanda capului de tăiere Wimmer
- Controlul capului de tăiere se face prin folosirea unui joystick; astfel capul de tăiere al
fierăstrăului panglică de debitat bușteni poate fi mișcat în toate cele patru direcții prin mișcarea
simplă a unei mâini (înainte-înapoi-sus-jos).
- Folosim un convertizor de frecvență pentru o alimentare continuă ce permite măsurarea
foarte precisă a alimentării.
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- O operare simplă și convenientă este importantă pentru operator și oferă o mai bună performanță.
- Oferim multiple variante cum ar fi: manetele tradiționale de operare, la partea hidraulică sau
joystick-ul, pentru operațiile de tăiere. Electrovalvele au dezavantajul faptului că nu se poate lucra
în regim delicat.
- Cu mulți ani în urmă am dezvoltat linia noastră profesională de control, împreună cu specialiști în
electronică și hidraulică.
- Acum lucrăm cu „valve proporționale” care pot emite doze foarte mici pentru comenzi fine.

Controlul poziționării
- Aproape toate fierăstraiele panglică furnizate
de noi sunt echipate cu sistem de control pentru
poziționare în măsură să regleze grosimea de
tăiere dorită.
- Acesta lucrează mai repede și mai precis decât
poziționarea manuală a fierăstrăului.

Golirea automată a minisilozului de rumeguș
- Sunt multe motive pentru care operatorul
poate uita să golească minisilozul de rumeguș.
În consecință se depune un strat între pânza
panglică și volantă ce conduce la fisuri și la
ruperea pânzelor panglică.
- Pentru a preveni acest lucru, poate fi atașat un sistem automat de golire a rumegușului.
- Minisilozul este golit automat la o poziție dorită de operator, iar numărul de goliri poate fi reglat de asemenea.

Suportul de rulare
- Este o construcție foarte stabilă, întărită în partea superioară. Rolele laterale de presare pe bațiu previn vibrațiile în partea superioară a zonei de tăiere.
- Suportul de rulare: rulează sub suportul port buștean pe role mari. Avantajul acestuia este că rolele nu mai
deranjează suporții port buștean. Poziționarea interioară a rolelor oferă protecție.
- Suplimentar suportul de rulare al capului de tăiere lucrează pe același bațiu pe care stă așezat bușteanul.
- Ca rezultat: garantăm o debitare dimensională stabilă și exactă. Șinele pot fi lubrifiate automat cu o pompă
de lubrifiere.
Întreținerea volantelor din oțel turnat
- Racleții din cupru sunt montați astfel încât rumegușul să cadă imediat jos și nu pe
pânza panglică.
- Bucăți generoase de pâslă mențin volantele din oțel turnat curate și distribuie
lubrifiant în mod egal.
- Deflectoarele speciale împotriva rumegușului previn depunerea.
- Racleții și pâsla lucrează pe bază gravitațională.
- Lubrifiantul este activat automat de o valvă solenoidă când motorul principal
pornește (poate fi reglată precis cu ajutorul unei valve).
- Un rezervor mare scutește intervenția frecventă a operatorului.
- La cerere este disponibilă și o lubrifiere cu presiune atât pentru volante cât și pentru
exteriorul pânzei panglică.

SISTEMUL HIDRAULIC
- Sistemul hidraulic este compus din componente patentate.
- Cilindrii hidraulici au dimensiuni standard.
- Kituri-le de garnituri pot fi găsite cu ușurință.
- Folosim un ulei special, biodegradabil, cu o vâscozitate foarte mare,
pentru a face munca să fie ușoară, indiferent de temperatura exterioară.
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REGLAREA PE ÎNĂLȚIME
- Reglarea pe înălțime a fierăstrăului se face printr-un motoreductor și prin 2 roți dințate, astfel suportul capului
de tăiere este ghidat egal.
- Doi rulmenți cu bile asigură o ghidare precisă a mișcării pe verticală. Suprafața de rulare a rulmenților este mărită.
- Suplimentar, pe sistemul de mișcare verticală se aplică lateral bare de ghidaj reglabile. Acestea permit o mișcare
fără tensiuni a pânzei panglică, oferă o durată mai mare de viață și duc la o poziționare precisă, absolută, printr-un
joystick de la postul de operare.
- Aproape toate fierăstraiele panglică produse astăzi de noi sunt echipate cu un sistem de poziționare electronic.
AVANSUL
- Avansul se face din ambele părți pentru a preveni trepidarea capului de tăiere Wimmer. Reușim o reglare continuă
folosind un convertizor de frecvență ce a fost încercat și testat de departamentul de inginerie electronică. Acesta
este controlat de același joystick pe care îl folosim la reglarea înalțimii. Astfel, se poate opera cu o singură mână
fierăstrăul panglică, de la un singur punct de operare central.
- Un alt avantaj este reglarea simplă a convertizorului de frecvență; aceasta vă permite creșterea vitezei de tăiere la
bușteni subțiri, lucru care duce la creșterea productivității. Pentru buștenii cu diametre foarte mari, avansul poate
fi reglat foarte fin, reducând frecvența. Furnizăm caracteristici speciale de avans la cerere: începând cu avansul
automat și întoarcerea cu pedală de comandă și până la sistemul complet automat.

MOTORUL ELECTRIC – TABLOUL DE COMANDĂ
- Avansul pânzei panglică Wimmer este dat de un motor electric
cu frână care are avantajul silențiozității, nu are emisii, este durabil și fără vibrații în comparație cu un motor cu ardere internă.
- Tabloul de comandă de dimensiuni mari este ușor accesibil din
afară, la fierăstraiele panglică mobile și foarte bine fixat, protejat
pe rama bațiului. La cerere este disponibilă și o placă de protecție
detașabilă.
- Pentru fierăstrăul panglică fix, tabloul de comandă nu este
montat pe bațiul fierăstrăului Wimmer, fiind montat într-o poziție
expusă și protejat.

PRETĂIETOR
- Pretăietorul este dotat cu o pânză circulară stelițată pentru îndepărtarea murdăriei de pe coajă
și a pietrelor de pe partea de intrare a pânzei panglică crescând astfel semnificativ durata de
viață a pânzei panglică.
- Este atașat direct pe capul de tăiere și are un braț scurt pivotant astfel poziționându-se mereu
exact.
- O suspensie cu arc îl protejează în timpul operării defectuoase.
- Este posibilă și montarea unui pretăietor pe partea stângă (partea de ieșire) a pânzei panglică.

- Datorită calității ridicate de fabricare și tehnicilor inovatoare, precizia de tăiere este de
2 sutimi de centimetru, lucru ce permite debitarea de elemenți de 5 mm grosime, plus o calitate
net superioară și un randament mai bun al debitării și prelucrării ulterioare.

UNITATEA HIDRAULICĂ
- Toate componentele, cum ar fi: motorul, pompa hidraulică, filtrul și rezervorul sunt fixate și protejate în unitatea hidraulică dezvoltată de noi.
- Motorul hidraulic de 3kW sau 4kW este un motor de viteză mică ce asigură o durată mare de viață
pompei.
- Pompa noastră hidraulică are corpul din metal turnat, care îi permite vârfuri de presiune mai mari
de 300 bar, față de cele cu corpul din aluminiu. Operarea cu încredere și longevitatea au fost în centrul atenției noastre.
ÎNCĂRCĂTOR BUȘTENI
- Brațele încărcătorului de bușteni de pe fierăstrăul nostru panglică sunt montate pe un ax solid
și sunt făcute dintr-o singură bucată, fără suduri. Rezultatul: nici cei mai grei bușteni nu sunt o
problemă.
- Proiectarea noastră face posibilă instalarea cilindrilor cu dublă acțiune. Deasemenea, sunt
disponibile și brațe de încărcat bușteni detașabile. Suplimentar, brațele de ridicare pot fi reglate
în funcție de diferitele lungimi de lemn.
- Avantajul acestei metode este că reglarea se face numai la brațele de ridicare și nu la întreg
încărcătorul de bușteni.
RĂSUCIRE BUȘTEAN
- Brațele de răsucire a bușteanului, instalate pe fierăstrăul nostru panglică pot să rotească și
să fixeze bușteni.
- Cilindrul de ridicare este poziționat în interiorul sistemului, find astfel protejat de loviri
accidentale. Toate bucșele de uzură sunt montate pe toate piesele mobile.

ÎNTORCĂTOR CU LANȚ ȘI STEA
- Întorcătorul cu lanț și stea montat pe fierăstrăul nostru panglică reprezintă o
soluție superioară proiectată și dezvoltată de noi.
- Bușteanul, în acest caz, este răsucit numai cu ajutorul lanțului, prin comparație
cu un întorcător obișnuit cu lanț.
- Steaua de la capătul brațului pivotant împiedică răsucirea necontrolată a
bușteanului și asigură o rotație optimă, în special pentru bușteni de diametre mari.

ROLĂ MIȘCARE BUȘTEAN
- Rola de mișcare a bușteanului, montată pe fierăstrăul nostru panglică, mișcă bușteanul pe
direcția înainte sau înapoi. Aceasta este necesară pentru poziționarea bușteanului în vederea
așezării lui pe cât mai mulți suporți posibili pentru ca toate componentele hidraulice să poată fi
folosite optim.
- Rola de mișcare buștean este reglabilă hidraulic pe înălțime, astfel putând fi folosită și pentru
alinierea bușteanului.
- Foarte des rola de mișcare a bușteanului poate fi folosită pentru evacuarea ultimei piese în spate
(ex. pe un transportor cu role).

COMPENSARE NIVEL CU GRIFE
- Compensarea nivelului glisantei pentru alinierea bușteanului montat pe
fierăstrăul panglică este necesară în fiecare caz.
- În primul rând sunt controlate independent și folosite pentru reglarea
bușteanului pe înalțime.
- Al doilea avantaj al sistemului este fixarea bușteanului cu grifele de fixare și,
dacă este necesar, poate fi tras în jos. Această operație este foarte importantă în
cazul în care avem bușteni cu lemn torsionat și cu tensiuni mari, pentru a produce
cherestea stabilă dimensional.
- Grifele de fixare sunt reglabile mecanic la nivel. La cerere, este disponibilă și o
reglare automată.
- Ca protecție pentru lemnul moale, pot fi montate pe grife brățări de protecție din
aluminiu.

CALITATE GERMANĂ

SUPORȚII VERTICALI
- Suporții verticali, montați pe fierăstrăul nostru panglică, sunt necesari pentru oprirea bușteanului pe
bațiu și pentru tăierea la 90°.
- Cu o grosime a peretelui de 8mm, pot ține și bușteni de diametre foarte mari. Unghiul suporților
verticali este ajustabil.
- O rolă este integrată pentru a facilita răsucirea buștenilor de diametre mari.
- În legătură cu PLC-ul nostru, suporții verticali pot fi protejați de tăiere accidentală (monitorizarea
suporților verticali).
CABINA
- Înălțimea acestei cabine este reglabilă hidraulic, urma de
tăietură fiind mereu vizibilă.
- Întrunește cele mai înalte standarde fiind complet închisă,
luminată, încălzită, izolată termic și având sistem audio.
- Sunt disponibile și proiectoare de lumină și film de protecție
raze UV.

MONITORIZAREA PÂNZEI
- Un sistem de măsurare este atașat pe ghidajul pânzei
panglică indicând clientului dacă pânza panglică deviază.

LUBRIFIEREA CU APĂ A PÂNZELOR
- Pentru o durată de viață cât mai mare a pânzelor panglică este foarte important ca volantele și pânza
panglică să fie perfect curate, mai ales în cazul lemnului de rășinoase, cum ar fi pinul, rășina putând
fi îndepărtată doar cu apă.
- Distribuția pe întreaga lățime a pânzei panglică face ca lubrifierea noastră cu apă să fie mai eficientă.
- Puteți conecta apa de la un rezervor sau direct de la un robinet.
- PLC-ul poate controla dacă lubrifierea cu apă este mereu activă, în timpul mișcării pânzei panglică,
sau în timpul mișcării înapoi / înainte ori numai când fierăstrăul este activ.

UNITATE HIDRAULICĂ PE CAPUL DE TĂIERE
- Unitatea hidraulică suplimentară cu valve de control pe capul de tăiere Wimmer crește confortul. După asamblare nu mai este necesară montarea altor furtune hidraulice în rețea.
- Suplimentar toate funcțiile pot fi operate de un joystick multifuncțional: mișcarea ridicarecoborâre, înainte-înapoi a capului de tăiere Wimmer, poziționarea, tensionarea pânzei,
pretăietorul, minisilozul de rumeguș, reglarea hidraulică a ghidajului pânzei, spintecarea
longitudinală.

RETEZARE ȘI SPINTECARE LONGITUDINALĂ
- Circularul nostru longitudinal vine în ajutorul clienților care debitează cantități
mari de foiose: la scândurile care sunt prea late, pentru tivire sau pentru alte motive
și poate fi folosit și ca circular de retezare pentru tăierea scândurilor la lungime.
- Este nevoie numai de rotirea cu 90° în vederea retezării.
- Controlul PLC asigură o lungime exactă a scândurii, automat.
- Este de asemenea posibilă folosirea a două circulare longitudinale.

PERIA
- Pentru clienții care evacuează cheresteaua debitată de pe fierăstrăul nostru panglică cu
lifturi cu vacuum este necesară perierea rumegușului.
- Această operație este necesară și în cazul buștenilor de foioase tari (fag și stejar) care
urmează să fie uscați, altfel rumegușul rămas poate produce pete în timpul uscării.
- Am dezvoltat o perie de cherestea care poate fi montată hidraulic cu comandă manuală
sau automată.

REGLAREA HIDRAULICA A GHIDAJULUI PANZEI
- In mod special in cazul trunchiurilor labartate este necesara deschiderea ghidajului
panzei mai mult la capatul gros al busteanului.
- Aceasta operatie se face usor de la comanda operatorului.

PROIECTE SPECIALE

DEBITARE - SECȚIONARE

DEBITARE - TIVIRE

DEBITARE MULTIPLĂ

DEBITARE MULTIPLĂ

Contact
MSc. Ing. Albert Șerban
Director General
Alser Forest SRL
mobil: +4 0744 995 450
fix/fax: +4 0268 249 908
adresa: Șoseaua Tărlungeni nr. 32
505600, Săcele, Jud. Brașov, România
web: www.4wood.ro
email: oﬀice@4wood.ro

