
PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

NAZIV AKTIVNOSTI: NAKUP ŽAGALNE LINIJE

POVZETEK:

V okviru obravnavane naložbe je podjetje  izvedlo nakup hidravlične tračne žage BOBER
1300, ki jo sestavljajo naslednji strojni sklopi:

a) žaga s kolesi 1300 mm s pogonom 55 kW in pripadajočo hidravliko za vodilo lista,
predrezanje, odmik lista, avtomatski nateg lista,

b) voz  s  pogonom  s  šestimi  pomičnimi  stebri,  mački,  nastavljači  in  petimi  tandem
obračalniki hlodov,

c) nakladalni trak s pogonom, štirimi verigami po 4 m in s petimi hidravličnimi izmetači,
d) razkladalni trak dolžine 24 m s pogonom in enim oprijemalnim valčkom ter štirimi

sortirniki,
e) elektro oprema: komandni pult z NT terminalom in procesnim krmilnikom, omara na

vozu in omara na žagi z vsemi potrebnimi elementi, elektro instalacija in žage ter vse
povezave.

Nabavljeni so bili tudi naslednji naslednji dodatki:
 gumijast trak širine en meter in dolžine 35 metrov za odstranjevanje odrezkov izpod

žage s pogonom,
 gumijast trak širine 50 cm in dolžine 15 m za žagovino s pogonom,
 gumijast trak širine 50 cm in dolžine 17 m za robilnik s pogonom,
 sortirni trak za odpad dolžine 6 m s pogonom,
 tresala za odpad,
 laser in
 drobilec za mletje odpada.

PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI NOVE OPREME

Nova oprema za predelavo lesa Zmogljivost stroja Nominalna kapaciteta
(m3/leto)

Mlin za izdelavo sekancev 2 m3/dan 2 m3/dan*200 dni = 400 m3/
leto

Žagalna linija s tračno žago Bober 
1300

3-7,5 m3/uro 9.700 m3/leto

CILJI, KI JIH ŽELI PODJETJE DOSEČI Z IZVEDBO AKTIVNOSTI:

 podjetje želi ostati med najboljšimi ponudniki tesarskih storitev in izdelkov v JV 
Sloveniji,

 podjetje želi izboljšati svoj položaj med tovrstnimi ponudniki v Sloveniji,
 podjetje  želi  razširiti  paleto  proizvodov  (storitve  žaganja,  prodaja  žaganega  lesa,

prodaja sekancev),
 podjetje  želi  s  kvaliteto  proizvodov zagotoviti,  da bodo naročniki  zadovoljni  in  da

bodo njegove storitve priporočali naprej,  
 podjetje želi s svojimi izdelki/storitvami prodreti tudi na tuje trge (Hrvaško in v EU),
 podjetje  želi  z  dvigom kvalitete  svojih  izdelkov  posredno  prispevati  k  ohranjanju

narave (manjša potrošnja energije, manj odpadkov…)



GLAVNE DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE V OKVIRU AKTIVNOSTI

 nakup hidravlične tračne žage BOBER 1300 z dodatki,
 mehanska in elektro montaža,
 zagon žage,
 uvajanje v delo s tračno žago.

PRIČAKOVANI RAZULTATI: 

 2 novi zaposlitvi,
 povečanje nabave hlodovine iz 1200-1500 m3/leto na 3000 m3/leto,
 povečanje proizvodnje rezanega lesa iz 840-1050 m3/leto na 3100 m3/leto,
 povečanje ostanka (za prodajo in sekance) iz 360-450 m3/leto na 900 m3/leto,
 povečanje prihodkov od prodaje in rast dobička.


