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PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

Firma PENNY – DOBROSZYCE oprócz sprzedaży maszyn do obróbki drewna zapewnia projektowanie i produkcję małych i średnich węzłów
obróbczych. Najczęstszym celem procesu projektowania jest optymalizacja przepływu materiału przez damy węzeł technologiczny, dostosowanie wydajności pracy maszyny z możliwościami pracowników oraz przerobu całego zakładu, odciążenie operatora obrabiarki itp. Dział
techniczny wzbogacony o konstruktorów i automatyków dopasowują rozwiązanie pod potrzeby klienta. Wieloletnie doświadczenie w przemyśle drzewnym pozwala nam w sposób pewny i swobodny sugerować oraz doradzać naszym klientom właściwe rozwiązania.
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Produkty:
układy podawania i odbioru;
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transportery grawitacyjne, napędzane rolkowe, taśmowe, łańcuchowe;
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wciągniki bramowe przestawne – suwnice bramowe;

-
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wytrząsacze trocin i wiele innych rozwiązań

wyeliminowanie dźwigania ciężkich pryzm i bali za trakiem
ułatwienie podawania ciężkich pryzm i bali do wielopiły z możliwością prawidłowego orientowania – szerokim końcem do przodu i wąskim odkryciem do góry
możliwość pracy na różnych stanowiskach – brama na kołach
wspomaganie prac remontowych
konstrukcja dostosowana do potrzeb klienta
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CZĘŚCI ZAMIENNE I REMONTY MASZYN

Nasza oferta skierowana jest dla tych klientów, którzy cenią swój
czas i pieniądze. Oferujemy oryginalne części zamienne maszyn
do obróbki drewna:
l
l
l
l
l

części do wielopił i strugarek firmy TOS SVITAVY (wrzecienniki,
gąsienice, prowadnice, koła łańcuchowe itp.)
części do minitraków firmy NEVA (ślizgi, wałki, prowadzenia,
przekładki, piłki itp.)
części do maszyn firmy STÖERI MANTEL
części do maszyn firmy KINEMATIC
części do wariatorów TOS Znojmo (łańcuchy lamelowe, koła
stożkowe, obudowy łożysk itp.).

Dostawa zamówionych części odbywa się bezpośrednio pod wskazany adres. Realizujemy dostawy na terenie całego kraju po przez
firmy kurierskie lub Pocztę Polską. Oferujemy kilka możliwości uregulowania zapłaty za zamówione części. W przypadku wymiany części
przez nasz serwis udzielamy 3 miesięcznej gwarancji na wykonane
prace. Gdy chcesz zasięgnąć dokładniejszych informacji, to w każdej
chwili możesz zadać nam pytanie.

Jesteśmy również profesjonalnym wykonawcą remontów oferowanych maszyn do obróbki drewna oraz wariatorów. Oferujemy maszyny
używane po remontach kapitalnych lub w stanie “z ostatniej chwili pracy”. Maszyny są zawsze weryfikowane technicznie i oceniane pod
względem bhp. Potwierdzone jest to “deklaracją zgodności”. Zespoły serwisowe świadczą prace na rzecz maszyn - obrabiarek objętych gwarancją a także pogwarancyjne; wykonują również naprawy awaryjne. Zakresy remontu: bieżące, średnie, kapitalne. Zapewniamy przewozy
maszyn wg uzgodnień z kontrahentem. Realizacje remontu wg ustaleń umownych i harmonogramu robót remontowych.
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