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Pawilon 3A, Stoisko 69

Partner dla producenta okien i drzwi drewnianych:
Oferuje:

-  kantówkę okienną i inne wyroby klejone 
z litego drewna różnych gatunków i każdego potrzeb-
nego wymiaru

Poszukuje:

-  tarcicę z kłód odziomkowych (sosna, modrzew, dąb)
- nieobrzynaną
- obrzynaną
- fryzy czyste

Przyłęki k. Bydgoszczy 86-005
Białe Błota, skrytka pocztowa 19
tel. 052-381-01-27, fax 381-04-31

62-020 Swarzędz
ul. Cybińska 13
tel./fax (0-61) 65-15-095
tel. kom. 0 502 55 40 88
e-mail: info@preta.com.pl
www.preta.com.pl

Przedstawiciel firm

OFERUJE:
�  piły �  wiertła
�  frezy �  noże HM
� głowice z nożami wymiennymi 
�  maszyny do produkcji okien łukowych

OSTRZENIE NARZĘDZI
do obróbki drewna, pcv, alu

- Zdecydowałem się na całkowi-
cie nowe urządzenia firmy EWD, 
bo uznałem, że „goniąc” europej-
skie tartacznictwo w zakresie tech-
nologii i automatyzacji przerobu 
drewna, trzeba zdecydować się na 
współprace ze znaczącym euro-
pejskim producentem. Ale towa-
rzyszyć jej będą urządzenia po-
miarowe i automatyzujące jeszcze 
innych firm.

Tak mówił w „Gazecie Drzew-
nej” (październik 2005) Ludwik 
Olczyk, ujawniając plan zainstalo-
wania w swoim tartaku najnowo-
cześniejszej w naszym kraju linii 
przetarcia drewna. To odważne 
przedsięwzięcie miało być realizo-
wane w 2006 roku bez dłuższego 
przerywania produkcji, żeby mieć 
środki finansowe na realizację ko-
lejnych etapów szeroko zakrojonej 
inwestycji.

Plan powiódł się
Dzisiaj można powiedzieć, że 

plan powiódł się. Nie tylko udało 
się usunąć z hali stare maszyny 
i na ich miejsce zamontować no-
wą linię, ale dzięki jej zwiększo-
nej wydajności, zakończyć minio-
ny rok rekordowym przetarciem 
250 000  m3 drewna, zakupionego 
w jednostkach Lasów Państwo-
wych, ale także wcześniej zgroma-

Największe przetarcie drewna na jedynej 
w kraju nowoczesnej linii EWD
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Pierwsza w Polsce nowoczesna linia firmy EWD do przerobu drewna tartacznego, wy-
korzystująca skrawarki i pilarki taśmowe od paru miesięcy pracuje w Tartaku Olczyk 
w Świdnie koło Krasocina. To największy prywatny tartak w naszym kraju i zakład 
drzewny o największym przetarciu drewna w jednym miejscu. W 2006 roku wyniosło 
250 000 m3.

Linia EWD - kłody przed piłami taśmowymi

- Większość polskich przedsię-
biorstw produkujących obrabiarki 
i narzędzia do obróbki drewna sku-
piona jest w Stowarzyszeniu Produ-
centów Maszyn, Urządzeń i Narzę-
dzi do Obróbki Drewna Droma. 

- Aktualnie członkami wspierają-
cymi Stowarzyszenie jest 
19 firm i instytucji zwią-
zanych z przemysłem 
obrabiarek i narzędzi do 
obróbki drewna. Główne 
cele Stowarzyszenia to ko-
ordynowanie współpracy 
członków w projektowa-
niu i budowie maszyn do 
pozyskiwania, przeróbki 
i obróbki drewna, orga-
nizowanie wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie informacji i marketingu. 
Stowarzyszenie podejmuje też działa-
nia wspierające producentów maszyn, 
urządzeń i narzędzi w ich rozwoju 
i wytwarzaniu wyrobów konkurencyj-
nych wobec wyrobów zagranicznych. 

- Jakie wyzwania stoją przed pol-
skim przemysłem obrabiarek i narzę-
dzi do obróbki drewna?

- Skuteczne konkurowanie z przodu-
jącymi firmami europejskimi, zarówno 

na rynku polskim jak i europejskim. 
Dlatego jednym z podstawowych kie-
runków działalności jest wspomaga-
nie polskich przedsiębiorstw w wpro-
wadzaniu innowacji produktowych, 
koordynowanie współpracy polskich 
producen tów w zakresie badań rozwo-

jowych, realizacji nowych inwestycji 
oraz pomoc w poszukiwaniu źró deł 
finansowania, między innymi z unij-
nych funduszy strukturalnych. Pla-
nowane jest również podejmowanie 
działań w kierunku konsolidacji pol-
skiego przemysłu obrabiarek i narzędzi 
do obróbki drewna i organizację wspól-
nej zagranicznej działalności handlo-
wej, między innymi poprzez realizację 
wspólnej promocji i wspólne prezenta-
cje na targach międzynarodowych. 

- Jaką ofertą maszyn usiłują pozy-
skać nabywców polscy producenci?

- W chwili obecnej polski prze-
mysł obrabiarek i narzędzi do obróbki 
drewna dysponuje pełną i komplek-
sową ofertą dla przedsiębiorstw sek-
tora drzewnego. Produkowany przez 

członków Stowarzyszenia 
asortyment maszyn, urzą-
dzeń obejmuje ponad 200 
typów maszyn i urządzeń 
do obróbki drewna. Są to 
urządzenia dla przemysłu 
tartacznego, meblarskiego, 
zakładów stolarki budow-
lanej, oddziałów obróbki 
drewna ogólnego przezna-
czenia oraz dla zagospoda-

rowania odpadów drzewnych.
- Jaki jest poziom technologiczny 

krajowych obrabiarek?
- Polskie obrabiarki i narzędzia pre-

zentują wysoki poziom technolo giczny. 
Oferta produktowa polskich przedsię-
biorstw pozwoliła sprostać nasilonym 
działaniom konkurencyjnym i utrzy-
mać się na rynku. A poprzez wspólne 
działania oferta polskich producentów 

Są możliwości rozwoju polskiego przemysłu obrabiarek 
i narzędzi do obróbki drewna

Rozmowa z 
Andrzejem Półrolniczakiem, 

prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Producentów 
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi 

do Obróbki Drewna
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Nasza tegoroczna prezentacja jest 
organizowana pod hasłem „Drew-
no wokół nas”, 
a dzięki obecno-
ści poznańskiego 
Instytutu Tech-
nologii Drewna, który zdecydował się 
towarzyszyć nam w tym roku, odpo-

wiemy na każde pytanie, w tym doty-
czące tak ważnych dziś norm i certyfi-

katów.
Instytut za-

prezentuje swoje 
dokonania i no-

we produkty, będące rezultatem mo-
dyfikacji drewna, polepszających na-

turalne właściwości 
drewna. Nawet tak 
powszechnie stoso-
wane materiały, jak 
sklejka, płyty wió-
rowe i pilśniowe są 
wciąż udoskonalane, 
racjonalizowane tech-
nologie wytwarzania 
i oferowane nowe 
wersje, które Instytut 
pokaże na targowym 
stoisku.

Cały czas będzie 
można również po-

Gazeta Drzewna z Instytutem 
Technologii Drewna 
na targach Drema ’2007
Gazeta Drzewna – Polski Holz Zentralblatt, towarzysząca polskiej branży 
drzewnej od prawie 10 lat, również podczas tegorocznych targów Drema 
i Furnica będzie obecna wśród wystawców Dremy. Spotkamy się ze zwie-
dzającymi i czytelnikami Gazety Drzewnej w hali nr 5 na stoisku 47. 

Hala nr 5, stoisko 47

W tym roku też będzie można podziwiać umiejętności po-
znańskich rzemieślników drzewnych

SUCHA, MOKRA
GR. 26, 40, 48, 52 mm

tel./fax 061/82 44 401, kom. 0661 94 59 77

Poznań, ul. Karpia 21

SPRZEDAŻ

TARCICYDĘBOWEJ

Cena od 590 zł m3
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