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Ena družina ...
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Podjetje se je rodilo in zrastlo v osrčju po-
horskih gozdov kjer je ukvarjanje z lesom lju-

dem v krvi. Iz manjšega podjetja, ki je nastalo 
iz ljubezni do lesa in njegove predelave je nas-

talo uspešno podjetje s tradicijo in izkušnja-
mi, poznano po celem svetu in s trdnimi te-

melji za naprej.

KVALITETA

V stroje vgrajujemo samo 
preizkušene in kakovostne 

komponente priznanih 
dobaviteljev.

PRILAGODLJIVOST

Ne ponujamo standardnih strojev, 
ampak je vse narejeno po meri in 

zahtevah kupca.

PODPORA KUPCEM

Odprti smo za vsa vprašanja in pomoč 
tudi po izteku reklamacijske dobe, s 

pokritostjo servisa po celem svetu pa 
omogočamo neustavljivo delovanje 

postrojenja.

ODZIVNOST

Hitro se odzovemo na vsa vprašanja 
kupcev in v primeru težav jih rešimo v 

najkrajšem možnem času.

Glavna dejavnost podjetja je projektiranje in proizvodnja 
lesno obdelovanih strojev. Nosilni proizvod so horizon-

talne tračne žage, ki so postavljene samostojno ali pove-
zane s transporterji in krožnimi žagami v žagalno linijo, ki 

je kombinacija visoke tehnologije z minimalnim številom 
delovne sile in optimalno kapaciteto razreza.

Veseli smo, da naši stroji zagotavljajo delo in zaslužek ma-
lim žagarjem, srednje velikim

žagarskim obratom in so tudi del velikih žagarskih podjetij 
širom sveta. Pohvalimo se lahko, da so naši stroji razrezali 

ogromne količine raznovrstnega lesa, od našega domačega 
do trdega eksotičnega. Kar nas pa še posebej navdaja s po-

nosom pa je, da ko se kupci enkrat odločijo za naše stroje, 
to odločitev tudi ponovijo.

Enkrat Wravor, vedno Wravor.

Podjetje ima korenine v 
izkušeni žagarski družini.

Po večletni izdelavi tračnih žag v domači garaži 
je želja po prikazu inovativne tehnologije, pod 

vodstvom Vladimirja Wravorja pripeljala do 
ustanovitve podjetja.

1934 1985
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... veliko inovacij. VIZIJA

INOVATIVNOST IN 
LASTEN RAZVOJ

Vedno iščemo nove rešitve, kako 
stroje še izboljšati, ter nenehno 

uvajamo nove tehnologije, katerim 
sledijo konkurenčna podjetja

IZJEMNI GOSPODARSKI DOSEŽKI

Ustanovitelj in direktor Vladimir Wravor prejme nagrado 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in 

podjetniške dosežke.
Podjetje je postalo znana blagovna znamka v svoji panogi in 

standard kvalitete. Prejeli so različna visoka priznanja kot raz-
stavljalci za najboljše tehnične dosežke na področju lesnoob-

delovalne tehnologije.
Vsi proizvodi so certificirani po EU normah CE in ruskem 

standardu kakovosti GOST.

Sedež, proizvodnja in skladišče na 
več kot 10.000 m2 in treh lokacijah

Naša vizija je jasna, z najboljšim kar lahko ponudimo 
našim kupcem BITI NAJBOLJŠI.



WRC 2000 AC

WRC 2000 AC

www.wravor.com

Horizontalna tračna žaga za razrez hlodov velikih premerov

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1350 mm
širina glavnih koles: 160 mm
max. premer hloda: Ø 2000 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  10215 / 180 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 75 Kw / 110 Kw 
kapaciteta rezanja: do 100 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

NAJVEČJA TRAČNA  
ŽAGA NA SVETU

* opcije / dodatna oprema (stran 14) masivni klini za vpenjanje z dvema 
stopnjama dviga in nosilec hloda

širok tračni list s hlajenjemizjemno težka kontrukcija

škarjasto dvigalo za težke deske



WRC 1550 AC

WRC 1550 AC
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Horizontalne tračne žage za 
razrez hlodovine večjih premerov 

trdega eksotičnega lesa

Posebnost teh žag je robustna in široka 
konstrukcija z dodatnimi ojačitvami proge in 

komponent. Vsi manipulacijski in krmilni deli 
vključno z elektroniko so prilagojeni težkim 

vremenskim pogojem. Prav tako smo izpopolnili 
obliko za enostaven transport in montažo.

NAJVEČJA TRAČNA  
ŽAGA NA SVETU

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1350 mm
širina glavnih koles: 160 mm
max. premer hloda: Ø 1550 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  9800 / 180 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 55 Kw / 75 Kw
kapaciteta rezanja: do 80 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

dvojni pomični obračalci za 
velike hlode

vodena iz pulta v kabini

* opcije / dodatna oprema (stran 14)



WRC 1250 AC

WRC 1250 AC
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Horizontalna tračna žaga za žagalnice z visoko kapaciteto

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1250 mm
širina glavnih koles: 135 mm
max. premer hloda: Ø 1250 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  9045 / 160 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 45 / 55 Kw
kapaciteta rezanja: do 55 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

* opcije / dodatna oprema (stran 14)

Horizontalne tračne žage z visoko 
kapaciteto rezanja

Te žage se v svoji masivni konstrukciji razlikujejo 
od drugih po visoki stopnji avtomatizacije, 

ki prispeva k visoki produktivnosti z 
minimalno porabo delovne sile. Nadgrajene 

so s popolnoma avtomatiziranim sistemom z 
avtomatskimi nastavitvami rezanja debeline 

in premikov. V večini primerov so povezane v 
proizvodnji liniji z nakladalno rampo, izhodnimi 

transporterji in večlistnimi krožnimi žagami.

masivna in močna konstrukcija proge 
izdelana iz poboljšanih materialov, pomični 

obračalci, ojačani nosilci, pomični valji 
vertikalno in horizontalno

hitra manipulacija hloda

sledenje rezanju s kamero

dodatna roka za usmerjanje desk

hiter in precizen rez

predrezilo sledi obliki hloda



WRC 1225 AC

WRC 1225 AC
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TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1200 mm
širina glavnih koles: 125 mm
max. premer hloda: Ø 1250 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  8685 / 150 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 30 - 45 Kw
kapaciteta rezanja: do 43 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

* opcije / dodatna oprema (stran 14)

Horizontalne tračne žage z visoko 
kapaciteto rezanja

Te žage se v svoji masivni konstrukciji razlikujejo 
od drugih po visoki stopnji avtomatizacije, 

ki prispeva k visoki produktivnosti z 
minimalno porabo delovne sile. Nadgrajene 

so s popolnoma avtomatiziranim sistemom z 
avtomatskimi nastavitvami rezanja debeline 

in premikov. V večini primerov so povezane v 
proizvodnji liniji z nakladalno rampo, izhodnimi 

transporterji in večlistnimi krožnimi žagami.

stranska prijemala na progi



WRC 1150 AC

WRC 1150 AC
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Horizontalne tračne žage za manjše žagalnice

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1150 mm
širina glavnih koles: 115 mm
max. premer hloda: Ø 1150 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  8190 / 140 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 22 - 45 Kw
kapaciteta rezanja: do 20 - 40 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

* opcije / dodatna oprema (stran 14)

Horizontalne tračne žage za 
manjše kapacitete razreza

Horizontalne tračne žage so namenjene 
posameznikom, ki jim razrez hlodovine 

predstavlja le dopolnilno dejavnost. Te žage so 
enostavne, ampak še vedno dovolj opremljene 

s hidravličnimi komponentami za enostavno in 
lažje delo. Žage so prilagojene za enostavno 

montažo in minimalno uporabo delovne sile.

dvojno predrezilo

avtomatsko mazanje in čiščenje

vretena z dvojnim 
navojem

roka za vodenje desk

Hidravlični sistem je pod progo, kot del 
proge zaščiten z zaščitno pločevino in 

z galvaziranimi hidravličnimi cevmi.



WRC 1050 AC

WRC 1050 AC
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klimatsko opremljena 
kabina na žagi

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1050 mm
širina glavnih koles: 100 mm
max. premer hloda: Ø 1050 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  7470 / 120 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 18.5 - 45 Kw
kapaciteta rezanja: do 30 m3 / 8h * 
*če je list obojestranski je +20mm širši

* opcije / dodatna oprema (stran 14)

Horizontalne tračne žage za 
manjše kapacitete razreza

Horizontalne tračne žage so namenjene 
posameznikom, ki jim razrez hlodovine 

predstavlja le dopolnilno dejavnost. Te žage so 
enostavne, ampak še vedno dovolj opremljene 

s hidravličnimi komponentami za enostavno in 
lažje delo. Žage so prilagojene za enostavno 

montažo in minimalno uporabo delovne sile.

širok razpon opreme za 
manilpulacijo hloda



WRC 1050 
VENEER
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Posebne horizontalne tračne žage

TEHNIČNI PODATKI
premer glavnih koles:  1050 mm
širina glavnih koles: 100 mm
dimenzije prizem: 850 / 750 mm
dolžina rezanja:  PO NAROČILU
dolžina in širina tračnega lista:  7470 / 140 mm*
moč glavnega motorja [kW]: 30 - 55 Kw
kapaciteta rezanja: do 850 lamel / 8h * 

* opcije / dodatna oprema (stran 14)

Avtomatske tračne žage za 
rezanje tankega furnirja

Ta tip horizontalnih žag je ustvarjen in 
dizajniran z leti inženiringa in testiranja pri 

naših strankah. Veliko patentov odlikuje 
popolno avtomatizacijo na sami žagi, 

avtomatsko dvostransko rezanje tankega 
furnirja z toleranco 0.01mm! , avtomatsko 

odčitavanje mer, samodejnimi pomiki in 
odstranjevanjem lamel.

... ali avtomatsko rampo ...

Lahko je opremljena z nakladalno 
rampo ...

... in izhodnim transporterjem z 
robotsko manipulacijo.

stroj se lahko upravlja ločeno 
ali skupaj v liniji z več žagami

nastavljiva roka za deske
stroj ima patentirane obračalce 
prizem

dodatni ventilator za žagovino 
na stroju

WRC 1050 
FURNIR
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Stroj ima posebna prijemala, ki so nastavljiva na pritisk in visoko stopnjo 
avtomatizacije in manipulacije razrezanega materiala.

Stroj je opremljen s posebnimi vakumski prijemali ali robotsko roko za 
manipulacijo obdelovancev.

Na stroj se lahko vgradijo krožne žage za obrezovanje desk 
sočasno z rezanjem.

Horizontalna tračna žaga za razrez 
kamene volne in lepljencev

Razrez plastike Tračne žage s čelilnikom
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Opcije / dodatna oprema

Opcije / 
oprema na 
progi

Dodatno

kotnikproga  vpenjalec obračalec dvig+pomik

vijačena v beton

za velike in težke hlode

z avtomatskim sistemom za čiščenje odpada 
in žagovine

vpenjalec z enim cilindrom

vpenjalec z dvema 
cilindroma

+ mehanski dvig 
klinov

vpenjalec z dvema cilindro-
ma+ hidravlični dvig klinov

mehanski naslon

dvig

dvig+ pomik valja

enojni obračalec

pomični obračalec

dvojni pomični obračalec

kotnik

dvojni pomični obračalec

multifunkcijski joystick

povečevalno steklovzvratno ogledalo

laser

luč

monitor

avtomatsko hlajenje in 
mazanje lista

kamera

centralno mazanje

centralno mazanje
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Opcije / 
oprema na 
žagi

pomik gor-dol vodilo lista napenjanje lista kolesa predrezilo

dvig-spust vretena

dvig-spust verige

mehanska vodila

hidravlična vodila

ročno hidravlično

avtomatsko-hidravlično + akumulator

varjena

lita

električno

hidravlično s sledenjem

dvojno hidravlično ali električno 
predrezilo

hitra vretena s servo pogonom na pritisk z oljno meglo

nastavitev  
debeline reza

komandni pult roke za deske odsesavanje žagovine nosilec kabla

odčitavanje na  
letvi-ročno nastavljivo

avtomatsko odčitavanje in 
vnašanje mer

avtomatsko odčitavanje, 
programsko vnašanje mer

na žagi

ločen

klimatsko opremljena kabina s koman-
dnim pultom, ločena ali na stroju

mehanska

hidravlična roka

dodatna roka za  
vodenje desk

mehanska loputa / korito

cev+ nastavek

ventilator

 jeklena vrv

avtomatsko odčitavanje, 
programsko vnašanje mer

energetska veriga
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Krožne žage za širinski razrez desk

STROJI SO LAHKO SAMOSTOJNI ALI POVEZANI V LINIJO Z MEHANSKIMI ALI AVTOMATSKIMI TRANSPORTERJI

Vzdolžna krožna žaga  
tip 500/ 500S

Potezna krožna žaga - 
štucer tip 700A

VKLJUČENO V LINIJO

TEHNIČNI PODATKI 500 500 S
  ročna nastavitev  digitalna nastavitev  
 širine rezanja širine rezanja 
glavni motor 7,5 kW / 9,5 kW 7,5 kW / 9,5 kW
max. višina razreza  100 mm 100 mm
krožna žaga Ø 350 / 30 Ø 350 / 30
max. dolžina razreza 6,2 m 6,2 m

TEHNIČNI PODATKI
glavni motor 3/5,5 kW
max. višina razreza  100 mm
krožna žaga Ø 400 / 40 mm
max. širina rezanja(odvisno od višine) 900 mm
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STROJI SO LAHKO SAMOSTOJNI ALI POVEZANI V LINIJO Z MEHANSKIMI ALI AVTOMATSKIMI TRANSPORTERJI

Pnevmatska potezna krožna 
žaga-štucer tip 700B

Pnevmatska potezna krožna 
žaga-štucer tip 800A

Pnevmatska potezna krožna 
žaga-štucer tip 800B

TEHNIČNI PODATKI  
glavni motor 6 kW
debelina razreza 150 mm
max. širina razreza 1000 mm
premer krožnega lista 500 mm

TEHNIČNI PODATKI  
glavni motor 6 kW
debelina razreza 100 mm
max. širina razreza 700 mm
premer krožnega lista 400 mm
avtomatski pomik krožne žage

TEHNIČNI PODATKI  
   
glavni motor 9,2 kW / 11 kW 
max. višina razreza  800 / 50 mm 
krožna žaga Ø 550 / 40 mm



www.wravor.com

Krožne žage za dolžinski razrez

Večlistna obrezovalna enoosovinska 
krožna žaga-čelilnik 750 20-100 

Večlistna obrezovalna enoosovinska krožna žaga 
750 20-160 / (2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B-ščetke

Večlistna obrezovalna enoosovinska krožna žaga 
750 20-120 / (2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B – ščetke

Dvoosovinska večlistna krožna žaga 750 40-200

TEHNIČNI PODATKI 
glavni motor:  22 kW
max. debelina razreza  20 / 100 mm
max. širina razreza  600 mm
krožna žaga  Ø 350 / 80 mm
max. število krožnih žag 4 kosi
število pomičnih krožnih žag  1 kos
Opcije: digitalne nastavitve širinskega razreza / ščetke / dodatni laser / zbiralnik žagovine z avtomatskim trakom

TEHNIČNI PODATKI
glavni motor:  22 / 30 / 37 kW
max. debelina razreza  20 / 120 mm
max. širina razreza  900-1000 mm
krožna žaga  Ø 400 / 90 mm
max. število krožnih žag  8 kosov
število pomičnih krožnih žag  1 kos / 2 x – 2 kosa / 3 x – 3 kosi/ 4 x -4 kosi
digitalne nastavitve širinskega razreza 
Opcije: ščetke / dodatni laser / zbiralnik žagovine z avtomatskim trakom

TEHNIČNI PODATKI 

glavni motor 30 / 37 / 45 / 55 kW
max. debelina razreza 20 mm / 160 mm
max. širina razreza 900 - 1000 - 1250 mm
krožna žaga Ø 500 /90 mm
max. število krožnih žag 10 kosov 
število pomičnih krožnih žag  1 kos / 2 x – 2 kosa /  
 3 x – 3 kosi/ 4 x -4 kosi

TEHNIČNI PODATKI 

glavni motor 37 / 45 / 55 kW
max. debelina razreza 40 mm / 200 mm
max. širina razreza 800 - 900
krožna žaga Ø 400 mm / 90 mm
max. število krožnih žag 10 + 10 kosov
premer odprtine za odsesovanje Ø 250

premer odprtine za odsesovanje Ø 200
avtomatski trak za žagovino  1600 mm
laser (število je odvisno od pomičnih listov) 15 mW
Opcije: digitalne nastavitve debeline razreza V130 
/ V280, avtomatska vhodna proga s centratorjem, 
avtomatska izhodna proga z izmetom.

avtomatski trak za žagovino  2200 mm
laser  15 mW

Opcije: avtomatska izhodna proga z izmetom
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STROJI SO LAHKO SAMOSTOJNI ALI POVEZANI V LINIJO Z 
MEHANSKIMI ALI AVTOMATSKIMI TRANSPORTERJIDvoosovinska večlistna krožna žaga 750 40-250 VKLJUČENO V LINIJO

TEHNIČNI PODATKI 

glavni motor 45 / 55 / 75 kW
max. debelina razreza 40 mm / 250 mm
max. širina razreza 600 - 700 mm
krožna žaga Ø 450 mm / 90mm
max. število krožnih žag 10 + 10 kosov
premer odprtine za odsesovanje Ø 250

avtomatski trak za žagovino  2200 mm
laser  15 mW

Opcije: avtomatska izhodna proga z izmetom



www.wravor.com

Žagalne linije

Žagalna linija PROFI

Žagalna linija WMH 
(Wravor multi head)

MULTI CUT

To je kombinacija izbranih tračnih žag in krožnih žag za maksimalni 
izkoristek končnih produktov na majhnem prostoru.
min./ max. premer hloda glede na tip stroja 120 - 1500mm
min./ max. dolžine hloda glede na tip stroja 1 - 16m

• odsesavanje

• krožna žaga za razrez desk po 
dolžini

• nakladalna rampa

• tračna žaga

• avtomatski izhodni in prečni 
transporterji

• večlistne krožne žage za razrez 
desk po širini

Žagalna linija je ustvarjena iz žag, ki režejo hlode manjših premerov in potrebujejo avtomatsko 
vodenje in manipuliranje.

Žagalna linija je kombinacija dveh različnih tipov tračnih žag za 
optimalni izkoristek različnih diametrov hlodov.

Na posameznih linijah lahko režemo od majhnih do velikih diametrov hlodov in vsaka je posebej 
konstruirana za svoj namen. Prečne žage in krožne žage so opremljene z računalnikom za hitrejše 
prilagajanje spremembam mer.
Avtomatski transporterji zbirajo končne materiale in ga transportirajo na sortirno linijo.
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Žagalna linija CS s krožnimi žagami

LUPILCI

Avtomatska žagalna linija z večlistnimi krožnimi žagami omogoča visoko 
produktivnost razrezanih desk. 
Lahko so montirane kot del žagalne linije ali posebej.

Narejen je za hlode diametrov 200 - 1500mm.
Ponujamo tudi možnost sortiranja hlodov po dolžini in premeru.



www.wravor.com

Nalaganje in ločevanje

Samonakladalne roke Nakladalna rampa 
i200 / i240 / i270 / i300

Samonakladalne roke so priporočljive za srednje do manjše tračne žage 
z nižjo kapaciteto hlodov.

Kapaciteta rezanja je odvisna tudi od sistema nakladanja hlodov. 
Ponujamo široko paleto različnih nakladalnih ramp za
male / velike / dolge / kratke hlode.

Transporterji za deske in prizme Prečni transporterji

Prečni transporterji zaokrožijo liniji v večlistno krožno žago ali 
čelilnikom v kompletno avtomatsko linijo.

Masivni izhodni transporterji za deske delujejo v avtomatskem sistemu 
in možnostjo sortiranja levo / desno ali naravnost.
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Transporter za prizmeIzhodni transporterji + ščetke

Nahaja se pred tračno žago, kjer se prizme avtomatsko pomaknejo 
proti stranskemu prečnemu transporterju.

Odrezane deske se lahko transportirajo z mehanskim ali avtomatskim 
transporterjem.
Žagovino iz desk lahko čistimo s ščetkami.

Mehanski valjčni transporter Avtomatski transporter za žagovino in odpad
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Stroji za vzdrževanje krožnih in tračnih žag

Stroj za varjenje listov tip WW

TEHNIČNI PODATKI 
varilni aparat CO2 160 / 180 A 
 220 / 380 V
širina lista 50 - 250 mm
debelina lista 0,7 - 2.5 mm
nazivna napetost 220 V

Avtomatski stroj za brušenje  
krožnih žag tipa WCA

Stroj za ročno brušenje  
krožnih žag tip WCM

Brusilni stroj za tračne liste tip 
200 PROFI

TEHNIČNI PODATKI 
moč motorja 1 - 0,37 kw  
 2800 obr/min
nazivna napetost 380 V
premer brušenja 90 - 180 mm 
 180 - 500 mm
korak zoba 0 - 50 - 100 mm

TEHNIČNI PODATKI 
moč motorja 1 - 0,37 kw  
 2800 obr/min
nazivna napetost 380 V
premer brušenja 90 - 180 mm 
 180 - 500 mm
korak zoba 0 - 50 - 100 mm

TEHNIČNI PODATKI 
glavni motor 0.55 kW  
 2800 obr/min
motor za pomik 0,3 kW  
 1400 obr/min
nazivna napetost 380 V
širina lista  50 - 250 mm 
kot brušenja od 15° do 30°
korak zoba  od 25 - 60 mm
brusi 4 oblike zob N, O, S, SB
Opcije: brusilni stroj z vodnim hlajenjem
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Avtomatski stroj za stelitiranje  
tip WWS

Stroj za valjanje listov  
tip WR z mizo za ravnanje

Stroj za avtomatsko nakrčenje in 
egaliziranje tračnih žag tip WAE

Avtomatski stroj za bočno brušenje 
stelitnih listov tip WCS

TEHNIČNI PODATKI 
moč motorja 1,1 kW 
 1400 obr/min
nazivna napetost 380 V
debelina traku: 0,9 mm - 1,4 mm
višina zoba od 10 mm 
korak zoba od 25 - 60 mm
širina traku 70 - 250 mm
hitrost tlačenja 30 t/min

Opcije: stroj za ročno egaliziranje tračnih žag tip 
WE, stroj za ročno tlačenje tračnih žag tip WP

TEHNIČNI PODATKI 
dolžina tračnega lista od 5300 mm
širina tračnega lista 70 - 280 mm  
 (300 - 350+)
debelina tračnega lista 0,9 - 3,6 mm
dolžina varjenega satelita od 3 - 8 mm
Stroj lahko brusi vse oblike zob! 
min. višina zoba 6 mm
korak zoba 25 - 50 mm  
 (15 - 60 mm)
kot stranskega brušenja 15 - 30°

TEHNIČNI PODATKI 
debelina tračnega lista 0 - 9 mm
Stroj lahko brusi vse oblike zob! 
korak zoba  5 - 50 mm
kot stranskega brušenja od 0° - 8°
dolžina tračnega lista od 5500 mm
širina tračnega lista 70 - 280 (300 - 350) mm

Ponujamo vam široko paleto strojev za vzdrževanje krožnih in tračnih žag

TEHNIČNI PODATKI 
moč motorja 1,1 kW 
 1400 obr/min
nazivna napetost 380 V
širina traku 70 - 250 mm
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Nova WRC žaga,    performance by black series



Nova WRC žaga,    performance by black series

Kombinacija visoke tehnološke opreme, 
frekvenčnimi kontrolniki motorjev in pomikov

Soft start & stop

Roka za odrivanje desk z nastavljivo višino in 
dodatnimi stranskimi oprijemali

Robustna in dvignjena 
proga z avtomatskim 

transporterjem za žagovino 
in odpad

 Vodila lista na pritisk z oljno meglo

Avtomatsko mazanje

Predrezilo sledi obliki hloda

Najnovejša oprema za manipulacijo hloda: 
pomični obračalci, patentirani hitri obračalci 

hloda in prizem, dvostopenjski hidravlični 
dvig klinov

Ločen samostoječi komandni 
pult s sedežem in dvema 

multifukcijskima joystikoma
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ENKRAT WRAVOR, 
VEDNO WRAVOR!


