
ObrÛbka drewna to ca≥oúÊ zabie-
gÛw technologicznych majπcych
na celu nadanie drewnu poøπda-

nych rozmiarÛw, kszta≥tÛw, w≥aúciwoúci,
usuniÍcie wad itp. Traki firmy Wood-Mi-
zer zajmujπ siÍ podstawowπ obrÛbkπ
drewna. Maszyny te pracujπ w trudnych
warunkach, dlatego producent zdecydowa≥
siÍ na rozpoczÍcie wspÛ≥pracy z firmπ
Lapp Kabel i wykorzystanie rozwiπzaÒ
o odpowiednich w≥aúciwoúciach. 

Maszyna WB2000

Maszyna WB2000 (rys. 1) jest przezna-
czona do obrÛbki k≥Ûd o duøych wymia-
rach. Posiada wzmocnionπ konstrukcjÍ ra-
my, dziÍki czemu moøe obracaÊ nawet bar-
dzo ciÍøkie k≥ody. Stanowisko operatora
zosta≥o standardowo wyposaøone w doty-
kowy ekran do obs≥ugi wszystkich funkcji
ciÍcia oraz poszczegÛlnych elementÛw hy-
drauliki maszyny.

Przewody

Praktycznie ca≥a instalacja elektryczna
urzπdzenia jest poprowadzona przewoda-
mi Lapp Kabel. Po≥πczenia rozchodzπ siÍ
z g≥Ûwnej skrzynki rozdzielczej ñ przewo-
dami sterowniczymi, pomiarowymi jak
i kablami zasilajπcymi. 

Poniewaø traki czÍsto pracujπ na wol-
nym powietrzu, najczÍúciej wybieranπ
przez konstruktorÛw Wood-Mizer izolacjπ
przewodÛw jest poliuretan (PUR). Ten ro-

dzaj izolacji zachowuje giÍtkoúÊ i elastycz-
noúÊ w niskich temperaturach ñ nawet do -
40oC ñ a jednoczeúnie jest odporny na
uszkodzenia mechaniczne i promieniowa-
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Produkty Lapp Kabel 
w trakach firmy Wood-Mizer
Tomasz Nowacki

Firma Wood-Mizer to duøy producent przewoünych i stacjonarnych trakÛw taúmowych oraz
brzeszczotÛw. Maszyny tartaczne Wood-Mizer sπ uøywane w tartakach, zak≥adach drzewnych
jak rÛwnieø przez indywidualnych uøytkownikÛw na ca≥ym úwiecie. Do budowy swoich urzπ-
dzeÒ przedsiÍbiorstwo wykorzystuje rozwiπzania z oferty Lapp Kabel. Artyku≥ prezentuje przy-
k≥ady tych zastosowaÒ. 

Rys. 1. Maszyna WB2000

Rys. 2. Przewody ÷lflex FD 
w prowadniku ≥aÒcuchowym 

maszyny WB2000



produkty Lapp Kabel  w trakach f i rmy Wood-Mizer

Rys. 3. Zasilanie silnika przewodem ÷lflex Servo FD 796 CP

Rys. 4. Okablowanie pulpitu sterujπcego

Rys. 5. Z≥πcza marki Epic
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nie UV. W WB 2000 stosowane sπ prze-
wody z serii ÷lflex Classic 400P. W przy-
padku, kiedy wymagana jest podwyøszo-
na odpornoúÊ na zginanie, np. w okablo-
waniu g≥owicy tnπcej, ktÛra przesuwa siÍ
podczas pracy wzd≥uø k≥ody, uøywane sπ
przewody ÷lflex FD. Zosta≥y one zapro-
jektowane do pracy w prowadnikach ≥aÒ-
cuchowych, bÍdπcych integralnπ czÍúciπ
aplikacji ruchomej (rys. 2).

Zasilanie silnikÛw odbywa siÍ przewo-
dem serii ÷lflex Servo FD 796 CP (rys. 3).
PrzewÛd ten, oprÛcz tradycyjnych wyko-
naÒ 4-øy≥owych, wystÍpuje rÛwnieø
w wersjach z jednπ lub dwiema osobno
ekranowanymi parami øy≥ sterowniczych.
Øy≥y wykonane sπ w 6 klasie giÍtkoúci,
w izolacji z polipropylenu (PP). Ca≥oúÊ po-
kryta jest obwojem z w≥Ûkniny, oplotem
z miedzianych drucikÛw oraz p≥aszczem
z poliuretanu (PUR). Powoduje to, øe prze-
wÛd ten bardzo dobrze nadaje siÍ do pracy
w prowadnicach ≥aÒcuchowych lub rucho-
mych czÍúciach maszyn, szczegÛlnie
w wilgotnych strefach obrabiarek i maszyn
produkcyjnych. 

Szafa sterownicza i pulpit

Po≥πczenia w obrÍbie szaf sterowni-
czych i pulpitÛw (rys. 4) sπ realizowane
poprzez linki H05V-K oraz H07V-K, wy-
konane z cienkich miedzianych drucikÛw
z czystej miedzi (5 klasa giÍtkoúci wed≥ug
IEC 60228). Przewody te charakteryzujπ
siÍ ma≥ymi promieniami giÍcia, a co za
tym idzie, po≥πczenia zajmujπ ma≥o miej-
sca. Ich izolacja jest wykonana na bazie sa-
mogasnπcego PVC, w szerokiej gamie ko-
lorÛw. Linki H05V-K oraz H07V-K sπ pa-

kowane w wygodne kartony, czytelnie opi-
sane, dziÍki czemu ograniczono do mini-
mum moøliwoúÊ pomy≥ki podczas monta-
øu, co zdecydowanie skraca czas pracy. 

Z≥πcza przemys≥owe Epic

Przy produkcji w pe≥ni zautomatyzowa-
nych maszyn konieczne jest realizowanie
wielu po≥πczeÒ elektrycznych. Do zapew-
nienia odpowiedniej jakoúci po≥πczeÒ
w warunkach ciÍøkich firma Wood-Mizer
stosuje z≥πcza Epic (rys. 5). Najwaøniejsze
cechy tych produktÛw to: bardzo dobre
w≥aúciwoúci elektryczne, odpornoúÊ me-
chaniczna oraz wykorzystanie w ich budo-
wie wysokiej jakoúci materia≥u. DziÍki so-
lidnym obudowom z≥πcza przemys≥owe
zapewniajπ bezpieczne ≥πczenie i roz≥πcza-
nie zasilania lub sygna≥Ûw sterowniczych
nawet w nieprzyjaznym úrodowisku. Kon-
strukcja z≥πczy prostokπtnych moøe byÊ in-
dywidualnie dopasowana do specyficz-
nych wymagaÒ. Szeroka oferta obudÛw
oraz wiele wykonaÒ wk≥adÛw i stykÛw po-
zwala na z≥oøenie odpowiedniego z≥πcza
dla kaødej aplikacji.

WÍøe os≥onowe 

W produkcji trakÛw firmy Wood-Mi-
zer sπ rÛwnieø uøywane peszle Silvyn
Rill (rys. 6). S≥uøπ one do ochrony po≥π-
czeÒ elektrycznych w montowanych
urzπdzeniach. Te poliamidowe wÍøe cha-
rakteryzujπ siÍ odpornoúciπ chemicznπ
i mechanicznπ. Zachowujπ giÍtkoúÊ na
mrozie, a dziÍki rozbudowanemu syste-
mowi z≥πczek zapewniajπ trwa≥e i szczel-
ne (IP 66) pod≥πczenie do skrzynek elek-
trycznych.

Wood-Mizer

Firma Wood-Mizer zosta≥a za≥oøona
w 1982 roku przez Donalda Laskowskiego
i Daniela Tekulve, w stanie Indiana w Sta-
nach Zjednoczonych. Stworzyli oni urzπ-
dzenie, ktÛre w efektywny sposÛb przecie-
ra k≥ody na tarcicÍ, wykorzystujπc techno-
logiÍ wπskiego rzazu. Pierwszy trak o na-
zwie LT30 opatentowano w 1984 roku. 

Historia europejskiego oddzia≥u Wood-
-Mizer siÍga 1990 roku, kiedy to jeden
z polskich przedsiÍbiorcÛw dostrzeg≥ po-
tencja≥ marki i wprowadzi≥ produkty firmy
na rynek europejski. Oddzia≥ na EuropÍ
zosta≥ za≥oøony w Kole (Polska), a wkrÛt-
ce zaczπ≥ obs≥ugiwaÊ rynki Europy, Afry-
ki i Azji. 

Wraz ze wzrostem sektora, klienci ocze-
kiwali trakÛw o wiÍkszej wydajnoúci. Stπd
wprowadzenie na rynek maszyn przemy-
s≥owych serii WB i WM. Pe≥na oferta fir-
my obejmuje traki serii LT10, LT15,
LT20, LT40, LT70, maszyny do obrÛbki
wtÛrnej oraz nowe wyroby z linii produk-
tÛw przemys≥owych. Do g≥Ûwnego portfo-
lio zalicza siÍ takøe szerokπ gamÍ brzesz-
czotÛw oraz urzπdzeÒ do ich ostrzenia i re-
generacji.

Autor artyku≥u sk≥ada podziÍkowania 

p. Krzysztofowi Korzeniewskiemu 

za pomoc w przygotowaniu publikacji

Tomasz Nowacki
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Rys. 6. 
Przyk≥ady zastosowania 
wÍøy os≥onowych

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
55-040 Kobierzyce
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