
MEBOR STROJE NA REZANIE DREVA
PÁSOVÉ PÍLY

LINKY NA POREZ

DREVENÉ STAVBY

ÚDRŽBA REZNÝCH NÁSTROJOV

KOTÚČOVÉ PÍLY

www.mebor.eu
Slovensk

ý

MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B

4228 Železniki
SLOVENIJA

tel.: +386 4 510 32 00
fax: +386 4 510 32 01

mail: mebor@mebor.si



VITAJTE V MEBOR SYSTÉMOCH SPRACOVANIA DREVA!

V Mebore poskytujeme ucelené riešenia pre Vaše potreby v primárnom rezaní dreva. Naši 
zákazníci po celom svete oceňujú silné a robustné konštrukcie a vysoký výkon strojov MEBOR.
MEBOR ponúka všetky stroje pre malé, stredné a veľké píliarske závody, od menších pásových 
píl až po ucelené píliarske linky. 

MEBOR cesta k úspechu
Rodina Mesec sa v Slovinsku  po desaťročia zaoberala rezaním dreva. V roku 1982, zakladateľ 
spoločnosti, Boris Mesec navrhol a vyrobil prvú MEBOR pásovú pílu. Stále viac a viac 
zákazníkov sa presviedča o kvalitách píl MEBOR  a naša výroba neustále rastie. Kvalita našej 
�rmy je potvrdená aj mnohými oceneniami, ako napríklad uznanie Výrobca roku 2011. Sme 
jedným z popredných svetových výrobcov strojov pre primárne rezanie dreva.

MEBOR Know-How.
V minulosti sme aj my boli spracovateľmi dreva, kde sme  používali naše vlastné stroje 
MEBOR. S týmto sme získali bohaté skúsenosti a dôležitý pohľad – teda chápeme potreby a 
problémy píliarskych prevádzok. Náš tím sa skladá z odborníkov zo všetkých oblastí vývoja  
strojárstva - konštruktérstva, elektra, hydrauliky, zabezpečenia a automatizácie. Viac ako 30 
rokov spolupracuje s pílami po celom svete, môžeme poradiť a pomôžeme Vám zlepšiť Vašu 
výrobu.

Líder v technológii!
Sme hrdí na naše pásové píly a stroje a na náš výsledok vlastných inovácií a rozvoj. Boli sme 
prví vo vývoji úplne automatickej horizontálnej pásovej píly. Niektoré z našich inovácií mali 
priamy vplyv na priemysel. Neustály výskum a vývoj horizontálnej pásovej píly nám 
napomáha udržať sa stále pred druhými a odlíšiť sa od konkurencie.

Mebor Service.
MEBOR servisná sieť zahŕňa viac ako 20 kvali�kovaných servisných tímov po celom svete. 
Naše servisné skupiny sú teda schopné rýchlo reagovať. Zabezpečujeme záručný aj pozáručný 
servis a dostupnosť náhradných dielov pre všetky stroje MEBOR. 

Projektovanie Obrábanie Moderné vybavenie Zváranie
Konštrukcia

strojov
Konečná

kontrola kvality

MEBOR záruka kvality.
Pretože sme rodinná �rma, kvalita je náš osobný cieľ. Základom MEBOR kvality je naša 
skúsená výrobná skupina. Používame najmodernejšie výrobné technológie a osvedčené 
komponenty od renomovaných svetových výrobcov. Kontrola kvality a prevádzky strojového 
zariadenia je cieľom zabezpečiť kvalitu každého stroja MEBOR.
 

MEBOR Security.
Stroje MEBOR spĺňajú všetky bezpečnostné normy. Okrem toho MEBOR tím pridáva ďalšie 
zabezpečenie pre bezpečnosť pracovníkov,  aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

MEBOR školenia.
Po každej inštalácii naši skúsení technici vykonávajú zaškolenie pre najlepšiu obsluhu a 
údržbu stroja.

Zo Slovinska do sveta! 
Nachádzame sa v Slovinsku v strednej Európe. Slovinsko je tretia najväčšia zalesnená krajina v 
Európe. Z nášho závodu v Slovinsku  sme dodali stroje zákazníkom do viac ako 45 krajín po 
celom svete.

Vlastný dizajn na požiadanie.
Chápeme špeci�cké potreby zákazníkov, preto robíme stroje na zákazku alebo špeciálne 
úpravy

Stroje prispôsobené podmienkam. 
V prípade, že sa stroj MEBOR inštaluje v tropickej oblasti, montujeme tropické motory, pri 
mrazoch ohrev hydraulického oleja a pod.



TECH. INFORMÁCIE

HTZ800
HTZ800 Mobile

až do 25
900 mm
800 mm

na objednávku
820 mm
80 mm

5300 mm
100** mm
0,9 / 1 mm

2900 - 3800 kg
2330 mm
2300 mm

dĺžka guľatiny
+ 3,2 m

11/15/18,5/22 kW

HTZ1000
HTZ1000 Mobile

až do 27
900 mm
850 mm

na objednávku
1020 mm

95 mm

6200 mm
120** mm

1,1 mm
3800 - 5000 kg

2600 mm
2600 mm

dĺžka guľatiny
+ 3,5 m

11/15/18,5/22/30 kW

HTZ1100
HTZ1100 Mobile

až do38
1000 mm
1000 mm

na objednávku
1120 mm
120 mm

7050 mm
140** mm
1,1-1,2 mm

5500 - 7500 kg
3110 mm
3050 mm

dĺžka guľatiny
+ 3,5 m

22/30 kW

HTZ1200
Professional

až do 35
1000 mm
1000 mm

na objednávku
1220 mm
120 mm

7350 mm
140** mm
1,2-1,3 mm

5700 - 7500 kg
3145 mm
2950 mm

dĺžka guľatiny
+ 4m

30/37/45 kW

HTZ1200
SP

až do 35
1200 mm
1170 mm

na objednávku
1220 mm
120 mm

7750 mm
140** mm
1,2-1,3 mm

6500 - 8000 kg
3400 mm
3200 mm

dĺžka guľatiny
+ 4m

30/37/45/55 kW

HTZ1200
PLUS

až do 55
1200 mm
1200 mm

na objednávku
1220 mm
140 mm

7750 mm
160** mm
1,2-1,3 mm

11000 - 13000 kg
3410 mm
3290 mm

dĺžka guľatiny
+ 4m

37/45/55 kW

HTZ1300
PLUS

až do 65/80
1250 mm
1250 mm

na objednávku
1320 mm
165 mm

8600 mm
180** mm
1,3-1,4 mm

14000 - 16000 kg
3725 mm
3400 mm

dĺžka guľatiny
+ 4m

55/75 kW

HTZ 1200
EXTREME 15

až do 50
1500 mm
1450 mm

na objednávku
1220 mm
140 mm

8300 mm
160** mm
1,2-1,3 mm

15000 - 18000 kg
3630 mm
3300 mm

dĺžka guľatiny
+ 4 m

37/45/55 kW

HTZ 1200
EXTREME 18

až do 50
1800 mm
1700 mm

na objednávku
1220 mm
140 mm

9350 mm
160** mm
1,2-1,3 mm

20000 - 24000 kg
4080 mm
3730 mm

dĺžka guľatiny
+ 4,5 m

37/45/55/75 kW

HTZ 1400
EXTREME 20
až do 65/90

2000 mm
1870 mm

na objednávku
1420 mm
190 mm

10500 mm
206** mm
1,47 mm

26000 - 30000 kg
4550 mm
4300 mm

dĺžka guľatiny
+ 6 m

90/110 kW

MENŠIE
STREDNÁ 

PRODUKTIVITOU VYSOKÁ PRODUKTIVITA NAJVYŠŠIU PRODUKTIVITU VEĽKÝ LOG REZANIE

* V závislosti na priemere guľatiny, rozmerov dreva, kon�gurácie stroja, atď. ** pílový pás pre obojstranné rezanie je 20 mm širší *** V závislosti na kon�gurácii stroja

Kapacita
Max. priemer guľatiny
Max.  šírka rezu
Max. dĺžka guľatiny
Priemer kolies
Šírka kolies
Velkosť píl.pásu
   dĺžka
   šírka
   hrúbka
Približná váha
Šírka
Najväčšia výška
(píl.pás na najvyššej pozícii)
Celková dĺžka

Výkon hlavného motora

 (m3/8h*)

 ***

Mebor System®  je náš vlastný systém horizontálnej pásovej píly, ktorý nás odlišuje od 
konkurencie. S MEBOR pásovou pílou zvýšite kapacitu a účinnosť pri súčasnom znížení 
nákladov na pracovnú silu. Drevo je nepredvídateľné, a preto majú MEBOR pásové píly silnú a 

robustnú konštrukciu. Zaisťuje prevádzkovú spoľahlivosť a znižujú náklady na údržbu.

Píly na mieru pre Vaše potreby - pre malé aj veľké pílenie. 
Každá MEBOR píla je vyrobená na zákazku, takže každý zákazník má svoju optimálnu pílu. Poradíme Vám, ktorý model je 
najvhodnejší pre Vaše potreby a požiadavky. Rovnako bude prispôsobené zloženie a zariadenie píly, napríklad,  vzdialenosť 
medzi upínakmi vo vzťahu k dĺžke rezu, atď.

Automatické odoberanie dosiek (Mebor System®)
Ako prví sme predstavili systém vytláčania dosky z píly, čo Vám ušetrí čas. Potom, ako píla odreže dosku, doska sa vytláča pri 
návrate píly na začiatok dráhy. Jednoducho a automaticky, bez manuálneho zásahu.

Automatická funkcia - Mebor System®
Mzdové náklady predstavujú veľký podiel nákladov na pílach. Bez ohľadu na to, či sa jedná o malý alebo väčší a rýchlejší model 
MEBOR pásovej píly, všetky z nich majú automatické vedenie. Ak je to nutné,  umožňuje operátorovi ukladať  dosky do 

SYSTEM zásobníka súčasne pri rezaní! Operátor je  jeden  a mzdové náklady sú minimalizované. Operátor sa tak môže  zamerať na 
produktivitu, kvalitu dreva a výťaž, nie na prevádzku stroja. Elektronika MEBOR riadi chod pásovej píly a pomáha zvýšiť zisk 
Vašej �rmy. Ovládanie je jednoduché a užívateľsky prívetivé. Naši zákazníci sa naučia stroj ovládať behom niekoľkých hodín. 

Mebor System® vedie obsluhu pri rezaní. Poskytuje dôležité informácie, ktoré mu pomáhajú zvoliť optimálne rezanie pre 
najlepší výkon. Ručné ovládanie je k dispozícii aj pre menej náročných užívateľov.

K dispozícii je všetko vybavenie potrebné pre manipuláciu s guľatinou, pracovať rýchlo bez akejkoľvek fyzickej námahy.

Rýchla a lacná inštalácia
MEBOR pásové píly sú namontované v jedinom dni a nevyžadujú žiadne špeciálne základy.

Presné rezanie zaručuje silná konštrukcia a široké pílové pásy. Všetky píly MEBOR pracujú so širokým pílovým pásom (šírka 80 
- 210 mm). Faktom je, že široké pásy poskytujú vyššiu reznú rýchlosť, rovnako ako väčšiu presnosť rezania. Vysoká kvalita 
Vašich výrobkov zvýši spokojnosť Vašich zákazníkov.

Viac ako 1700 užívateľov píly MEBOR po celom svete sú zárukou kvality a spokojnosti!



SYSTEM

HTZ800 HTZ1000
MENŠIE PÁSOVÉ PÍLY PÁSOVÁ PÍLA STREDNEJ TRIEDY

Predrez  - čistí povrch a 
zvyšuje životnosť 
pílového pásu.

Vytláčanie dosky- pre 
automatické odstránenie 
dosky a zvýšenie 
kapacity. 

Stôl s valčekom pre 
jednoduché odstránenie 
dosiek. 

Jedno automatické 
ovládanie - jednoduchšia 
verzia MEBOR System® 
ovládania. 

Pásový dopravník pre 
automatické 
odstraňovanie dosiek. 

Hydraulické upínanie pre 
bezpečné upnutie 
guľatiny, umožňuje 
upnúť všetky priemery 
guľatiny. 

Zdvíhanie upínaku – 
konicita - funkcia sa 
používa na nastavenie 
šikmej guľatiny pre 
lepšiu výťaž. 

 Zariadenie na obracanie 
s  reťazou, ktoré sa 
prispôsobia tvaru dreva. 

HTZ 1000 v UruguajiHTZ 800 v Kolumbii

Profesionálna píla pre malé piliarske závody! 

MEBOR cenovo dostupná pásová píla HTZ 1000 určená menším píliarom na rezanie s profesionálnou 
presnosťou a rýchlosťou. Kľúčové prednosti sú samozrejme široké pílové pásy, kompletná hydraulika 
pre manipuláciu s guľatinou a MEBOR System ® automatické riadenie stroja. Najjednoduchšia verzia 
je  s mechanickým upínaním  a ručným ovládaním.

Vlastnosti veľkých MEBOR pásových píl - malé "balenie"!

HTZ 800 je najmenšia pásová píla MEBOR. K dispozícii je jednoduchá verzia s mechanickým 
upínaním, alebo verzia plne hydraulická s obracaním guľatiny, atď. Zákazníci si môžu vybrať použitie 
"úzkych" pílových pásov (75 mm) alebo účinnejších "širokých" pílových pásov (široký 80 až 100 mm). 
K dispozícii je tiež cenovo veľmi priaznivá, veľmi jednoduchá verzia stroja. Táto kompaktná píla sa 
zvyčajne vyrába v mobilnej verzii.

90 cm až do 25 m3/8h 100 mm 2900 - 3800 90 cm až do 27 m3/8h 120 mm 3800 - 5000



HTZ1100 PRO HTZ1200
PROFESSIONAL / SUPER PROFI

SYSTEM

PÁSOVÁ PÍLA S VYSOKOU KAPACITOUPÁSOVÁ PÍLA PRE STREDNÉ KAPACITY

Hydraulické dorazy 
–uholníky, pomáhajú pri 
otočení a prizmovaní. 

Nakladacia noha guľatiny 
na pílu - jednoduché a 
efektívne riešenie. 

Pozdĺžny hydraulický 
posuv guľatiny a odber 
poslednej dosky. 

Zdvíhací pásový 
dopravník pre plynulé 
odoberanie dosiek . 

Automatické zariadenie 
na vytláčanie dosiek - 
udržuje smer. 

Automatická kefa- čistí 
povrch pri rezaní dosiek. 

Odsávanie so 
zásobníkom - 
jednoduché a 
energeticky úsporné 
riešenie. 

Dvojité automatické 
ovládanie - nástroje pre 
optimalizáciu (MEBOR 
System®). 

HTZ1100 Poľsko HTZ1200 Professional Slovensko

Ďalšou možnosťou pre malé piliarske závody! 

V porovnaní s HTZ 1000 HTZ 1100 ponúka viac možností, na priemer rezania  do 900 mm. Má tiež 
vyššiu spiatočnú rýchlosť na začiatok dráhy  - pre väčšiu kapacitu. HTZ 1100 MEBOR a väčšie pásové 
píly môžu mať tiež plne automatický obojstranný režim rezania. To znamená, že píla automaticky 
reže dosky aj vo dvoch smeroch rezania.

Najpredávanejší model! 

HTZ 1200 Professional je najpopulárnejšia MEBOR pásová píla. Po celom svete ju poznajú ako 
robustnú a spoľahlivú pílu. Veľa píl HTZ 1200 Professional pracuje v dvoch alebo troch smenách a sú 
jadrom mnohých piliarskych závodov. Rovnako ako každá píla MEBOR aj HTZ 1200 Professional má 
MEBOR System automatickú kontrolu ako aj všetky hydraulické prvky pre manipuláciu s guľatinou. 
HTZ 1200 Super Pro� je zvýšená a zosilnená verzia HTZ 1200 P, ktorá môže píliť do priemeru až 1,2 m.

100 cm až do 38 m3/8h 140mm 5500-7500 100 cm až do 35 m3/8h 140 mm 5700-7500



Laser -ukazuje výšky 
rezania. 

Rozmietanie na píle - 
rozmieta dosky súčasne 
pri rezaní. 

Posuv obracania doľava 
alebo doprava  - 
efektívnejšie otáčanie 
klád. 

Plus automatická 
regulácia -  vysoko 
výkonné riadenie 
(MEBOR System®). 

Plus viacfunkčné 
hydraulické upínanie so 
zabudovanými  valcami. 

Plus zdvíhacie valce - 
úplne prispôsobiteľné 
výške - pre najlepšie 
upnutie guľatiny. 

Dráha na guľatinu s 
náhybom - rýchle 
naloženie guľatiny, bez 
fyzickej práce. 

Dráha na guľatinu s 
dodatočným pohonom - 
pre všetky typy drevín. 

PÁSOVÉ PÍLY S MAXIMÁLNOU KAPACITOU PÁSOVÉ PÍLY S MAXIMÁLNOU KAPACITOU

HTZ1300 SUPER PROFI PLUS NemeckoHTZ1200PLUS v Slovinsku

spokojných zákazníkov a každodenné použitie v praxi. 

HTZ 1200 SP Plus 
Vysoká kapacita s výborným pomerom medzi cenou a výkonom! 
HTZ 1200 SP Plus je jedným z našich najobľúbenejších modelov píl. 
HTZ 1300 SP Plus 
Najrýchlejšia a najmodernejšia MEBOR pásová píla! HTZ 1300 SP Plus je najnovší systém 
automatického riadenia stroja s 10 "displejom a ďalšími novými funkciami pre úsporu času.

Všetky píly MEBOR sú najlepšie a najrýchlejše horizontálne pásové píly! 

Verzia MEBOR Plus pásová píla® prináša väčšiu rýchlosť, väčšiu kapacitu a lepšiu účinnosť. Patrí 
medzi naše najnovšie inovácie a technické vylepšenia. Navyše pásové píly® sú univerzálne pre všetky 
druhy dreva a sú určené pre malé i veľké porezy až do 1,2 m  priemeru. Plus zahŕňa inteligentné 
automatické riadenie stroja a obsahuje ďalšiu výbavu  pre optimalizáciu, ktoré zlepšujú jej účinnosť. 
Pozícia pílového pásu sa dvíha cez servomotor, ktorý  je najrýchlejší a presný . Kapacita umožňuje 
zvýšiť rýchle pohyby píly a rad funkcií pre úsporu času.
 
MEBOR Plus pásová píla® prináša novú úroveň rezania s vysokou  kapacitou! O tom svedčí aj veľa 

125 cm až do 65/80 m3/8h 180/206 mm 14000-16000120 cm až do 55 m3/8h 160 mm 11000-13000

HTZ1200 PLUS HTZ1300 PLUS



REZANIE HRUBEJ GUĽATINY REZANIE HRUBEJ GUĽATINY

Extrém zdvíhací pásový 
dopravník  - spoľahlivo 
odstráni ťažké dosky. 

Extrem vytláčacie 
zariadenie - so silnou 
konštrukciou pre ťažké 
dosky a trámy. 

Extrém hydraulické 
upínanie - zabezpečenie 
stability všetkých veľkostí 
guľatiny 

Extrem hyudraulický 
doraz- uholník - pre 
presné polohovanie 
guľatiny, hranolov a 
trámov. 

Extrem obracanie - silný 
a výkonný pre extrémne 
veľkosti guľatiny. 

Extrém posuvné 
pozdĺžne valce -  pre 
väčšie guľatiny a trámy. 

Extrem automatická 
regulácia - umožňuje 
zamerať sa na efektivitu a 
kvalitu. 

Extrem dráha na guľatinu 
– slúži na  nakladanie 
guľatiny až do priemeru 
1,9 m.

HTZ1200 EXTREME 15 v Rakúsku HTZ 1200 EXTREME 19 Surinam

Je de�nícia silného a robustného stroja!

Veľmi ťažké drevo, veľké priemery a extrémne hmotnosti si vyžadujú obzvlášť silný stroj. MEBOR 
Extrém pásová píla® je navrhnutá špeciálne pre tento účel. Najdôležitejšia je však veľmi silná a 
robustná konštrukcia, ktorá zaisťuje spoľahlivosť i pri najväčšších priemeroch guľatiny. S Extrem 
pásovou pílou® nemáte žiadne obavy o veľkosti stroja. Môžete sa tiež spoľahnúť na MEBOR SYSTEM 
automatickú reguláciu, ktorá zvyšuje kapacitu a znižuje náklady na pracovnú silu. 
Extrémne píly sú osadené za 1-2 dni a nevyžadujú si špeciálne betónové základy. Hmotnosť MEBOR 
Extrémne kapela Žag® hovorí za všetko!

HTZ 1200 SP Extreme 15
Píla Extreme 15 je určená pre profesionálne rezanie mäkkých a tvrdých drevín  v priemere  až 1,5 m.
HTZ 1200 SP Extreme 18 / HTZ 1400 SP Extreme 20
Extreme 19 je našou najväčšou a najmodernejšou pásovou pílou pre rezanie najväčších, najťažších a 
najtvrdších  guľatín (priemer až 1,9 m).

150 cm až do 50 m3/8h 160 mm 15000-18000 180-200 cm až do 90 m3/8h 160/206 mm 20000-30000

HTZ1200 EXTREME 15 HTZ1200 EXTREME 18
HTZ1400 EXTREME 20



MOBILNÉ PÍLY
HTZ800 Mobile HTZ1000/1100 Mobile

PÁSOVÉ PÍLY NA ZAKÁZKU

HTZ1100 Mobile v Rakúsku

HTZ1000 S-Mobile vo Francúzsku

S-Mobile píly 
Rýchla a jednoduchá preprava na vozíku! 
S-Mobile píly sú navrhnuté tak, aby sa dali prepravovať na špeciálnom vozíku. Hydraulické nohy 
umožňujú zdvíhanie celého stroja, vozík sa vsunie pod pílu a tak sa naloží. Pomocou tohto systému je 
vyššia prepravná rýchlosť. Väčšie modely píl, ako je Super Pro� HTZ 1200 môžu byť tiež vyrobené v S-
mobile verzii.

PÍLY PRE REZANIE LEPENÉHO DREVA

PÍLA NA REZANIE LAMIEL DVOJITÁ PÍLA NA REZANIE

HTZ1200 RS15 vo Francúzsku HTZ1200 RS10 Nemecko 

HTZ1000 RS v Rakúsku HTZ1200 RS double v Rakúsku 

Píly pre rezanie lepeného dreva
Táto horizontálna píla na drevo má prierez 
1,5x1,5 m. S rozrezov väčších prierezov, sa kráti 
čas lepenia. 

Píla na rezanie lamiel 

Naložíte si drevo na pílu, navolíte si rozmer a HTZ 
1200 RS automaticky reže lamely. Operátor  nie je 
potrebný. Servo motor pre nadstavenie mier 
rezania zaručuje maximálnu presnosť a kvalitu 
výrobkov. 

Dvojitá píla na rezanie 
Ako špecialisti v horizontálnom rezaní  sme v 
Mebore na objednávku navrhli  pílu s dvojitým 
rezom. Používa sa vo vysoko produktívnych  
rezacích  linkách. Dve hlavy pásovej píly sú spojené 
v jednom stroji, nad sebou. Pílové pásy sa nastavujú 
nezávisle od seba podľa navolených rezných mier.

HTZ 1200 RS 10 je určená pre rezanie dreva s 
prierezom 1x1 m. Prispôsobená je pre rezanie 
lepených nosníkov extrémnej dĺžky 20 metrov a 
viac. 

HTZ 800 Mobile
Ľahko sa preváža, nastavuje a používa kdekoľvek! 
HTZ 800 Mobile je píla s vlastnosťami všetkých MEBOR pásových píl a  ľahko sa prepravuje. Kľúčovými 
vlastnosťami sú široké pílové pásy, jednoduché použitie a robustná konštrukcia.

HTZ 1000/1100 Mobile
Mobilné, profesionálne píly! 
HTZ 1000/1100 mobilné pásové píly sú určené pre tých, ktorí chcú vysoké kapacity mobilných píl. 



KOTÚČOVÉ PÍLY NA GUĽATINU S MENŠÍM PRIEMEROM
DVOJOSÁ

VÝBAVA A MOŽNOSTI

JEDNOOSÁ

SDH-D320 na Ukrajine SDH-D340 v Rusku SDH-E340 v Bielorusku

STROJE NA REZANIE KRAJNÍCJednoduchá
vstupná dráha

Automatická
vstupná dráha

Automatická
výstupná dráha

Podávač
guľatiny

Valce na
obracanie

Automatické
riadenie

KR15 v Anglicku

Pevná konštrukcia a vysoký výkon! 
MEBOR SDH kotúčové píly sú navrhnuté pre vysoký rezný výkon guľatiny malých priemerov. SHD 320 je najdostupnejší 
model, ktorý je zvyčajne v kombinácii s jednoduchým vstupným dopravníkom. Všetky SDH zariadenia majú automatickú 
vstupnú dráhu s valcami na otáčanie. Otáčaním guľatiny zvýšime efektivitu pri krivej guľatine. 
Väčší a silnejší typ SDH a SDH-D-E umožňuje nastavenie strednej veľkosti priziem. Ľavá a pravá strana kotúčových píl sa 
nastavujú samostatne podľa potreby. Stroj môže mať prevedenie pre automatické nastavenie mier. V ponuke je aj výstupný 
dopravník na automatické rozdelenia dosiek a priziem. 

Zvýšte svoju efektivitu!

Stroj krajnice najskôr obrobí  s dvoma zvislými kotúčovými pílami. Vodiace bočné lišty 
navádzajú krajnice a horizontálna píla oreže horný okraj. Všetko je prevedené jedným ťahom, s 
rovnakým strojom. Širšie dosky možno rezať dvakrát kvôli lepšej výťaži.

 
Maximálny priemer guľatiny: 
Výkon hlavného motora: 
Priemer kotúčových píl: 
Približná hmotnosť: 
Hrúbka priziem: 
Vstupná dráha s obracaním: 
Výstupná dráha s triedením: 
Automatické riadenie:

 
340 mm

2x37 - 75+55 kW
500 mm

5000-6000 kg
S dištančnými krúžkami

opcia
opcia

nie

 
340/400 mm

4x37-2x90+2x75 kW
500/600 mm

10000-14000 kg
áno
áno
áno

opcia

 
340 mm

2 x 55/75 kW
900 mm
9800 kg

áno
áno
áno

opcia

 TECHNICKÉ INFORMÁCIE SDH-D 320 SDH-D 340/400 SDH-E 340

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Maximálna hrúbka krajnice:
Rezná šírka:
Dĺžka krajnice:
Výkon motora - vertikálne kotúč. píly:
Výkon motora - horizontálne kotuč. píly:
Približná hmotnosť:

160 mm
50 - 150 mm

800 - 1800 mm
2 x 4 kW

15 kW
1500 kg



ROZMIETACIA PÍLA

VR800 vo Francúzsku VR900 v Slovinsku VR1250 Chorvátsko

lasery Automatická výstupná dráha

Automatické riadenie
jednej pohyblivej hlavy 

Automatická regulácia pre
dve alebo tri pohyblivé hlavy

VÝBAVA A MOŽNOSTI LINKA NA ROZMIETANIE DOSIEK A REZANIE PRIZIEM S OPTIMALIZÁCIOU

Riešenie s vysokou kapacitou pre veľké píly! Linka je 
určená pre rozmietanie a rezanie všetkých dosiek a priziem, 
prichádzajúcich z jednej alebo viacerých pásových píl. 
Optimalizačný systém automaticky skenuje tvar a veľkosť 
dosky / priziem a zvolí optimálne rezné rozmery. Systém 
rozmiestni pohyblivé píly a odošle obrobok do stroja. 
Výstupná dráha automaticky oddeľuje odrezky a posiela 
dosky do triediaceho zariadenia.

MEBOR rozmietacie píly sú  univerzálne; všetky typy môžu byť použité ako omietacie  alebo ako rozmietacie 
kotúčové píly pre rezanie hranolov, atď .. Pre maximálnu �exibilitu si môžete vybrať verziu s jednou až tromi 
(štyrmi), pohyblivými hlavami. Každá hlava sa presúva automaticky a môže mať viac píl. Vyššia účinnosť pomocou 
pohyblivej hlavy, zvýši rentabilitu Vašej práce. 

,

Maximálna šírka dosky: 
Najväčší prierez: 
Výkon motora - možnosti: 
Hmotnosť: 
Počet hnacích valčekov: 
Počet pohyblivých hláv:

 
900 mm

800x110 mm
11/15/22/30 kW

1800 kg
3 dpodné; 2 horné

1/2/3

 
900 mm

800x160 mm
30/37/55/75 kW

3500-3900 kg
4 podné; 2 horné

1/2/3

 
1300 mm

1200x160 mm
37/55/75/90/110 kW

5000-6500 kg
4 podné; 2 horné

1/2/3/4

TECHNICKÉ INFORMÁCIE VR 800 VR 900 VR 1300



ROZMIETACIE KOTÚČOVÉ PÍLY
JEDNOOSÁ DVOJOSÁ

VC700 E v Anglicku
VC700 D v Rusku 

CEL700/850 v Bulharsku MCEL 75 v Bielorusku ACEL v Austrálii

SKRACOVACIE PÍLY
JEDEN REZ SKRACOVACIE PÍLY S VIACERÝMI PÍLAMI AUTOMATICKÁ SKRACOVACIA PÍLA

MEBOR ponuku skracovacie píly tvoria stroje pre  účely 
rezania dĺžky. CEL 700 (850), je pre priečne rezanie a 
obsahuje valčekové dopravníky pre ručné polohovanie 
dreva, pneumatický prítlak dosky a automatizované rezanie.

Vysoká kapacita a presnosť rezania! 
Náš výrobný tím používa špeciálny technologický 
postup pre výrobu rámov MEBOR rozmietacie 
kotúčové píly . Výrobný proces a robustná 
konštrukcia zaručuje stabilitu a presnosť rezania. 
Ako výsledok sú spokojní zákazníci s Vašim 
produktom. Prihliadame na Vaše požiadavky vo 
výrobe a riešime, ak je potrebná rezná rýchlosť a 
výkon motora. Pre zvýšenie kapacity zariadenia 
možno tiež pridať  automatické centrovacie 
zariadenie (vstupnú dráhu) a automatickú výstupnú 
dráhu. Veľa MEBOR rozmietacích kotúčových píl sú 
v prevádzke dve alebo tri smeny, sedem dní v 
týždni.

Viac kotúčová skracovacia píla CEL 60 / X sa zvyčajne používa 
pre rezanie paletových prírezov. K dispozícii je tiež verzia s 
presuvnými pílovými kotúčmi. 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
Maximálna šírka dosky: 
Najväčší prierez: 
Výkon motora (spodná os): 
Výkon motora (horná os): 
Približná hmotnosť: 
Počet hnacích:

VC 700 E
750 mm (opcia: 900 mm)

700/900x160 mm
37/55/75/90 kW

/
3600 kg

4-6 spodné; 2 horné

VC 900 D268
900 mm

900x260 mm
110/132/160 kW
90/110/132 kW

8500 kg
6 spodné; 2 horné

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
Maximálna hrúbka rezania: 
Najväčšia šírka rezania: 
Výkon motora každej kot.píly: 
Priemer kotúčovej píly: 

CEL 700/850
100/200 mm
700/800 mm
4 kW/7,5 kW
450/600 mm

MCEL 75
75/150 mm
opcia 400mm

4 kW/5,5 kW
400/500 mm

ACEL 
80-120 mm

150-320 mm
4 kW - 7,5 kW
350-500 mm

VC 700 D16/D20/D25/D28
750 mm (opcia: 900 mm)

700x160/205/250 mm
37/55/75/90/110 kW

37/55/75/90 kW
5400 -7000 kg

4-6 spodné; 2 horné



Know How

Piliarska linka v chorvátsku Piliarska linka vo Francúzsku

Piliarska linka v Chile

Piliarska linka v Poľsku Piliarska linka v Austrálii

PILIARSKE LINKY NA TVRDÉ DREVO PILIARSKE LINKY NA MÄKKÉ DREVO 

PILIARSKE LINKY

Vždy šité na mieru 
potrebám našich 
zákazníkov. Pri plánovaní 
liniek a dopravníkov 
skúmame pracovný proces, 

prihliadame na rýchlosť posuvu, využitie priestoru, 
vlastnosti dreva, atď .. Potom nasledujú tiež triediace a 
ukladacie zariadenia.

dopravníky na guľatinu dopravníky s triedením
vľavo-vpravo 

Extrémne dopravníky
pre dosky 

dopravníky so
špirálovými valcami 

Ložiskové rolnice
so sklonom 

reťazové dopravníky
pre dosky pásové dopravníky 

DOPRAVNÍKY NA ZÁKAZKU

Optimálny dizajn pre Vaše potreby!
V Mebore rozvíjame ucelené piliarske linky na zakázku. S našími  osobnými skúsenosťami v piliarskych technológiách môžeme pomôcť zlepšiť Vašu výrobu. Pri 
projektovaní piliarských liniek, máme nasledujúce ciele: kapacita a automatizácia, kvalita reziva, minimálne prevádzkové náklady a �exibilitu práce, mierne ceny, 
efektívne využitie priestoru, ľahká ovládateľnosť, atď .. Všetky naše linky sú ľahko nainštalovatelné, pretože  nevyžadujú špeciálne základy. 
Aké sú Vaše požiadavky? Naši odborníci v MEBOR  Vám poradia a pripravia výkresy pre Vašu výrobu!



SAWING LINES

Piliarska linka v Anglicku

Piliarska linka v Rakúsku

Piliarska linka v Indonézii Kombinovaná píliaca linka v Rusku

PILIARSKE LINKY PRE GUĽATINU MENŠÍCH PRIEMEROV

Príklad projektu: spoločnosť Lenalesservis v Rusku
Tri smeny, sedem dní v týždni!
V roku 2000 začala spoločnosť  Lenalesservis prvýkrát používať 
pílu MEBOR. Následne začala spoločnosť dopĺňať  MEBOR 
zariadenia. Z malej �rmy v roku 2000 sa spoločnosť rozrástla a 
teraz zamestnáva 200 ľudí. Ich MEBOR linky prevádzkujú 24 
hodín/deň,
7 dní/týždeň. Ich najnovšie linky zahŕňajú MEBOR pásové píly 
(HTZ 1200 SP Plus), SDH-D 340 kotúčová píla na menšiu guľatinu, 
dve VC 700 D rozmietacie píly, VR 800 omietaciu pílu a všetky 
dopravníky pre guľatinu, rezivo a odpad.

Piliarska linka v Slovinsku



ÚDRŽBA REZNÝCH NÁSTROJOV

- uhol brúsenia: 18° - 30°
- Krok zuba: 20 - 50 mm
- Šírka pílového pásu: 70 - 210 mm
- Pro�l brúsenia: PV (prispôsoblivý)
- Váha: 180 kg
- Automatické brúsenie

- uhol brúsenia: 18° - 30°
- Krok zuba: 20 - 50 mm
- Šírka pílového pásu: 70 - 250 mm
- Pro�l brúsenia: PV, CP, NU, NV
- Váha: 185 kg
- Automatické brúsenie

- Najväčšia šírka pílového pásu: 260 mm
- váha: 320 kg
- �exibilný valec s indikátorom tlaku
- �exibilné nastavovanie valcovacej hlavy
- Nákova s dodatočným valcom 
- 2 rýchlosti valcovania

- Najväčšia šírka pílového pásu: 260 mm
- váha: 250 kg
- Zváranie so zmesou CO2 a Ar
- predhrev 
- Automatický posuv zvárania
- Nožnice na zarovnanie pílového pásu

PÍLOVÉ PÁSY PÍLOVÉ PÁSY

PÍLOVÉ PÁSYPÍLOVÉ PÁSY

BA brúska

Ručný nástroj na pechovanie
a egalizáciu

MN-7 brúska

MN-5 pechovanie a egalizovanie 

VP-210 napínanie - valcovanie

MN-12 stelitovanie 

VA-260 zváranie

MN-13 bočné brúsenie 

-  Priemer vačky: 10/11/12/13 mm
- Krok zuba: neobmedzený
- Šírka pílového pásu: neobmedzená
- váha celkom: 4,2 kg

- Priemer vačky: 10/11/12/13 mm 
- Krok zubov: 50 mm 
- Šírka pílového pásu: 70-200 mm 
- Hmotnosť: 310 kg 
- Automatické pechovanie a egalizácia 
- Elektronické riadenie

- uhol zuba: 16 ° - 28 ° 
- Krok zubov: 25 - 50 mm 
- Šírka pílového pásu: 70-280 mm 
- Pro�ly zubov: Všetky pro�ly 
- Hmotnosť: 620 kg 
- Dĺžka stelitového drôtu: do 1000 mm 
- Plne automatický stroj

-uhol bočného brúsenia: 0 ° C - 8 ° 
- Krok zubov: 25 - 50 mm 
- Šírka pílového pásu: 70-280 mm 
- Pro�l zuba: všetky pro�ly 
- Hmotnosť: 880 kg 
- Plne automatický stroj

best seller



DREVENÉ STAVBY

- Brúsenie predného uhla: 6° - 35°
- Brúsenie zadného uhla: 0° - 35°
- Brúsenie bočného uhla: 0° - 45°
- Priemer pílového kotúča: 90 - 500 (900)
- váha: 185 kg
- Elektronické prevedenie stroja

SB420 v Nemecku

Jednoduchý spôsob  pre výstavbu drevostavieb!
SB 420 vyrába guľatiny, pripravené na výstavbu drevených domov. Silná a 
robustná konštrukcia zaisťuje stabilitu pri spracovaní  kvalitného 
produktu. Používa dve frézy s výkonom 13 kW, ktoré zaručujú vysokú 
rýchlosť spracovania.

Toto multi-funkčné zariadenie obsahuje nasledujúce funkcie:
- Ofrézovanie guľatiny do rovnakého tvaru
- Vyfrézovanie priečnej drážky pre priečne spojenie guľatiny 
- Vyfrézovanie pozdĺžnej drážky na pozdĺžne spojenie guľatiny 
- Vŕtanie dier na zviazanie obrobku 
- Tvorba pilierov špeciálnych tvarov (opcia)

Výbava:
1. Vedenie s elektronickým meraním
2. dva "koníky" pre upínanie a otáčanie guľatiny 
3. Dvakrát zdvíhacie zariadenie pre polohovanie guľatiny 
4. Priečna fréza 
5. Pozdĺžna fréza 
6. dvojité vŕtacie zariadenie 
7. pásový dopravník na odpad v stroji alebo pod strojom
8. Pozdĺžne kotúčové píly k uvoľneniu napätia v dreve (opcia) 
9. dodatočná fréza pre výrobu pilierov špeciálnych tvarov (opcia) 
10. Vstupné a výstupné dopravníky (opcia)

SBO 350 je doplnkom ku stroju SB 420, pre zákazníkov, ktorí potrebujú 
väčšiu �exibilitu pri drevostavbe a chcú ďalšie možnosti obrábania. Po 
spracovaní guľatiny na stroji SB 420 drevo môže byť ďalej spracované na 
stroji SBO 350.
 
Funkcie:
- Zarezanie guľatiny (�exibilný uhol: 45 ° -90 °) 
- Frézovanie priečnej drážky (�exibilné ako 45 ° -90 ° C) 
- Frézovanie drážky pre inštaláciu okien 
- Vŕtanie otvorov pre upevnenie guľatiny alebo pre elektroinštaláciu 
- Frézovanie pravých uhlov (opcia)

PÍLOVÉ KOTÚČE

HSS NOŽE

MV-8 brúsenie

MN-16 brúsenie

- Ostrenie pro�lových nožov 
- Funguje s kopírovaním šablóny 
- Automatický pohyb brúsneho kotúča 
- Hmotnosť: 180 kg 
- Chladenie emulziou

SBO350 v Chorvátsku

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Max. priemer guľatiny: 
Max. priemer obrobku: 
Min. priemer obrobku: 
Max. dĺžka guľatiny: 
Min. dĺžka guľatiny: 
Príkon fréz: 
Celkový príkon: 
Približná hmotnosť: 
Celková šírka: 
Celková výška: 
Celková dĺžka:

SB 420
600 mm
420 mm
130 mm

9000 mm
1500 mm
2 x 13 kW
44,5 kW
5300 kg

2100 mm
2350 mm

13500 mm

SBO 350
/

350 mm
130 mm

neobmedzená
1500 mm

13 kW & 5,5 kW
27,5 kW
2500 kg

2400 mm
2200 mm

4600 mm + 8000 mm



"Píla MEBOR je univerzálny stroj, ktorý umožňuje minimalizovať  pracovníkov na výrobu rovnakého 
množstva dreva za osem hodín. Píla nám umožňuje rezať tvrdé drevo s vysokou rýchlosťou. Chcem si 
kúpiť ešte jednu MEBOR pílu. "
g. Juan Antonio Naranjo, Inmunizadora Sery, Kolumbia  (pásová píla HTZ 1000)

"Režeme guľatinu o priemere až 1,5 m. Naša profesionálna píla HTZ 1200 SP Extreme 15 reže s 
ľahkosťou  veľkú guľatinu. My, ktorí používame MEBOR píly, vieme, čo to znamená  kvalita a 
robustnosť pre pásové píly. Teraz používame už tretiu MEBOR pílu! "
g. Richard Mitteregger, Mitteregger Säge und Hobelwerk, Pfarwerfen, Rakúsko
(HTZ 1200 SP Extreme 15 pásová píla) 

"Väčšinou režeme drevo na strechy a palety, ale niekedy aj tvrdé drevo. Prvú pílu MEBOR sme kúpili v 
roku 1984 a v roku 1997 sme  vybavili našu prevádzku s novými strojmi MEBOR - HTZ 1100 pásová 
píla, omietaca píla a brúska. Naša produkcia sa zvýšila, a tak sme sa rozhodli v roku 2007 pre nákup 
rýchlejších píl MEBOR, HTZ 1200 SP Plus. Sme veľmi spokojní s MEBOR strojmi a preto ich 
doporučujeme všetkým píliarom. Všetko dobre pracuje, aj keď  pracujeme na dve smeny. "
g. Franc Glavan, Slovinsko  (Mebor linka)

"Drevo režem dvadsať rokov. Najprv som používal pílu s úzkymi pílovými pásmi. V roku 2006 som sa 
rozhodol kúpiť pílu MEBOR  HTZ   1000. Kúpil som ju od predajcu Mebor �rmy PRES SK, o ktorej som 
počul len to najlepšie. Stroj som používal s veľkou spokojnosťou, tak som sa rozhodol v roku 2013 
kúpiť nový, modernejší a rýchlejší HTZ 1000 .Každý, kto uvažuje o kúpe nových strojov pre rezanie 
dreva, odporúčam pásové píly MEBOR." g. Miloš Borovička Drevo Trans, Slovensko. (HTZ 1000 
pásová píla)

"Som rád, že som mal možnosť kúpiť MEBOR pílu. Vzhľadom k objemu a kvalite mojej práce je oveľa 
lepšia, ako akýkoľvek podobný stroj. "
g. Alvaro Rodríguez Ottonello, Aserradero Antolin, Uruguaj (HTZ 1000 pásová píla)

"Po celom svete  sme hľadali robustné, vysoko výkonné zariadenie za dostupnú cenu a našli sme ju v 
Mebore. Kúpili sme pílu MEBOR  HTZ 1200 SP Plus, VR 900 rozmietaciu pílu a spojili sme ich do celej 
linky. Keď ste 16000 km od výrobcu, treba absolútnu dôveru v kvalitu zariadenia a spoľahlivosť servisu. 
Nadstavili sme vysokú náročnosť a MEBOR ju dosiahol, dokonca prekročil všetky naše očakávania. " g. 
Chris Curran, Jindivick timber, Austrália  (Completná píliarska linka)

"Potom, čo sme začali používať MEBOR pásovú pílu, naša práca sa stala jednoduchšia a rýchlejšia. 
Okrem bežnej práce  teraz môžeme rezať aj ťažkú guľatinu o priemere viac ako 1 meter. "
g. Willem a Joost Van Dijk, Holandsko  (pásová píla HTZ 1200 SP Plus)

"Stroje MEBOR používame od roku 2000. Pracujú prakticky nepretržite na tri smeny za deň. Zvlášť sa 
nám páči ich spoľahlivosť a životnosť. MEBOR stroje pomáhajú našej spoločnosti rásť a produkovať 
výrobky vysokej kvality. "
g. Dushin Alexandr Viktorovich, Lenalesservis, Rusko  (ucelená linka)

"Prvú MEBOR pásovú pílu HTZ 1200 Professional  sme začali používať v roku 2004. Neskôr sme k nej 
pridali HTZ 1200 Professional, rozmietačku dva VR 800 a skracovaciu pílu CEL 700 a stroje na údržbu 
pílových pásov. Stroje vykonávajú vynikajúcu prácu a vyžadujú minimálnu údržbu. Páči sa nám 
moderná a silná konštrukcia, celkový dizajn, rovnako ako ľahká údržba. S MEBOR strojmi máme menej 
pracovníkov, naše výrobky sú kvalitné a naša produkcia výrazne vzrástla. Výsledkom sú vyššie zisky 
našej spoločnosti. "
g. Evtim Mutafov, Dospatles EAD, Bulharsko  (dve rezacie linky) 

"Technická pomoc našej novej MEBOR píly je skvelá odo dňa jej inštalácie. Prvýkrát sme získali veľmi 
dôkladné školenie a od tej doby je na všetky naše technické otázky zodpovedané e-mailom v čase do 
24 hodín. Balík pomoci výborný! "
g. Emyr Wyn Parry, Meirion Dwyfor Coleg, Wales, UK   (menšia píliarska linka)

"Naša spoločnosť vyrába elementy pre výrobu okien. Pred rokmi sme používali pásové píly s úzkymi 
pásmi. V roku 2008 sme začali používať MEBOR píly. Kapacita a presnosť rezania je výrazne zvýšená. 
Teraz potrebujeme menej operátorov. Používame dve rezacie linky so šiestimi MEBOR pásovými 
pílami. "
g. Ivo Sloha, Sia hmotnosť, Lotyšsko  (dve rezacie linky)

"V roku 2010 sme zakúpili našu druhú pásovú pílu MEBOR. Kúpili sme MEBOR 1200 SP Plus a to  vďaka 
spoľahlivosti našej prvej píly MEBOR. Nová píla MEBOR reže guľatinu až 9 metrov dĺžky, a až do 1,2 m 
priemeru. Sme veľmi spokojní  s konštrukciou píly a  kvalitou výrobkov, ktoré vyrábame. "
g. Tom Franklin, Shasta Green Inc, USA  (pásová píla HTZ 1200 SP Plus)

ZÁKAZNÍCI POVEDALI...

"Naša MEBOR pásová píla je naozaj robustný a dobre navrhnutý stroj. MEBOR píla nám poskytuje 
presný rez a zároveň je to celkovo príjemný stroj. Automatická kontrola stroja do značnej miery 
pomáha urýchliť tvorbu. Prácu sme vzali z rúk pracovníka a preniesli  do rúk jediného stroja. "  
g. Tom Plant, Oak Peak, Anglicko  (pásová píla HTZ 1200 Super Pro�)

www.mebor.eu

"V minulosti sme používali Gater. Po požiari na našej píle sme kúpili pásovú pílu MEBOR HTZ 1200 SP 
+ . S pílou MEBOR sme boli �exibilní. Ľahko narežeme rôzne rozmery dreva a dodáme ho v kratšom 
čase. Sme veľmi spokojní so strojom! Páči sa nám mocná konštrukcia a automatická prevádzka. 
Obvykle na píle  pracuje iba jeden pracovník . "
g. Josef Kalhammer, Sägewerk Josef Kalhammer, Nemecko
(pásová píla HTZ 1200 SP Plus)


