


Wood Expert este o companie ce activează din 2005 în 
domeniul echipamentelor profesionale destinate prelucrării 
lemnului, având personal cu experienţă atât pe partea de 
vânzări, consiliere tehnică, proiectare linii tehnologice, fluxuri de 
producţie, cât și în ceea ce privește service-ul.

În tot acest timp s-a ţinut cont de inovaţiile în domeniu, tendinţa 
fiind de introducere pe piaţă a tehnologiilor de ultimă generaţie, 
care să automatizeze cât mai multe fluxurile de producţie, 
reducând cât mai mult costurile partenerilor noștri. Până în 
prezent, avem pretenţia de a ne fi îndeplinit acest obiectiv, fiind 
leaderi ai domeniului de prelucrare primară lemn și făcând totul 
pentru a ne menţine această poziţie.

Echipa Wood Expert este formată în prezent din peste 20 membri, 
din care 6 pe parte comercială, fiecare având o zonă geografică 
bine definită pentru a gestiona cât mai eficient cerinţele din 
fiecare regiune, și 8 ingineri de service cu înaltă calificare, cu 
vechime și experienţă în domeniul mașinilor de prelucrare lemn, 
cu care în prezent acoperim necesarul de intervenţii în garanţie 
și post garanţie pentru echipamentele livrate, dar și montajele 
și punerile în funcţiune pentru utilajele și liniile tehnologice 
complexe, Wood Expert fiind acreditată ISO 9001, ISO 14001, OH 
SAS 18001, precum și ISO 27001.

Compania crede în proiectele individuale: fiecare partener cu 
propriile necesităţi, fiecare utilaj, echipament, flux tehnologic fiind 
gândit separat pentru fiecare client în parte. 

Wood Expert a investit întotdeauna în cercetare, dezvoltare, 
prin specializarea personalului de vânzări cu training făcut de 
reprezentanţi ai producătorilor de prestigiu cu care colaborăm, 
pentru a fi la curent cu ultimele noutăţi în domeniu și pentru a 
veni cu soluţii inovative de ultimă oră. Inginerii de service sunt 
școlarizaţi la sediul producătorilor pentru a pune cu succes în 
funcţiune și pentru a asigura o bună mentenanţă echipamentelor 
pe care le comercializăm. 

Misiunea companiei noastre pentru viitor constă în a menţine un 
standard profesional ridicat în rândul tuturor compartimentelor 
(comercial, service, logistică). Dorim să dezvoltăm și să 
diversificăm gradul de consiliere al clienţilor noștri prin oferirea de 
soluţii tehnologice de ultimă generaţie. De asemeni intenţionăm 
să creștem nivelul de colaborare dintre producătorii noștri, de 
asemenea manieră încât să oferim în România soluţii tehnologice 
complete prin integrarea în fluxuri tehnologice a echipamentelor 
necesare realizării unui produs sau game de produse (debitare, 
prelucrări mecanice, finisare, montaj, ambalare). În acest moment 
avem soluţii “la cheie” pentru linii tehnologice profesionale de: 
cherestea, semifabricate, mobilier masiv, mobilier din panouri 
înnobilate, uși/ferestre, parchet, scaune, grinzi din lemn masiv, 
case din lemn, etc.



PRIMULTINI - BONGIOANNI
În 1923 Aristodemus Primultini a fondat o companie mică, care construia componente pentru mașinile de 
prelucrare a lemnului oferindu-i numele său. În câţiva ani, Primultini a devenit una dintre societăţile cele mai 
cunoscute și apreciate pentru producţia de mașini de cepuit, ferăstraie cu bandă, ferăstraie circulare, etc.
În 1946, compania a decis să se specializeze în echipamente specifice pentru fabricile de cherestea, în special, 
prin dezvoltarea tehnologiei de ferăstraie cu bandă. O alegere câștigătoare dat fiind faptul că de mai mulţi ani 
marca Primultini este lider mondial în sectorul său, cu mii de mașini și sisteme de operare la nivel mondial.
Astăzi Primultini continuă să funcţioneze în situl istoric al Marano Vicentino, o suprafaţă acoperită de 
aproximativ 25.000 de metri pătraţi, cu 248 de angajaţi. Conducerea firmei este dintotdeauna în mâinile 
familiei Primultini la a treia generaţie, însemnând continuitate și garanţie pentru viitor.

Liniile pentru debitare buș-
teni au în componenţă căru-
cioarele cu morse indepen-
dente sau cu axe variabile, 
sistem de aliniere automată 
și centrare a bușteanului, 
sistem de optimizare a tă-
ierii, tampoane hidraulice 
cu comandă simultană sau 
independentă precum și cu 
sistem de răsucire buștean 
cu înclinare la 90º, sau braţe 
duble de răsucire în ambele 
sensuri. Pot avea o viteză de 
avans de la 120 până la pes-
te 240 ml/minut.

Exemplu de instalaţie pen-
tru debitat esenţe moi (ră-
șinoase): 
 rampă alimentare bușteni
 sistem hidraulic de 
încărcare

 coloana 1600 mm
 canter cu adâncime de 
frezare de 180 mm

 cărucior hidraulic cu 5 
morse, lungime de tăiere 
la 10 ml

Coloanele de tăiere sunt fabricate din fontă granu-
lată cu tratament de stabilizare, turnată în propria 
fabrică, având o structură monobloc.
 volantele cu o formă specială și tratament de sta-
bilizare 3 ani (brevet Primultini) au două puncte de 
sprijin. 

 toate modelele sunt prevăzute cu 2 
ghidaje de tensionare (sus și jos) pre-
văzute cu câte 2 pistoane hidraulice.

 coloana glisează pe ghidaje coadă de 
rândunică cu recirculare de sfere (tip 
CNC)

 circularul incizor este complet hidrau-
lic, cu o putere de penetrare în scoarţă 
de până la 30 mm.

Linii de debitare înclinate la 18º,  
destinate cu precădere producătorilor de foioase tari.

Avantaje:
 precizie foarte mare în debitare;
 calitate deosebită a suprafeţelor 
debitate;

 scândura „alunecă” și rămâne 
întotdeauna cu faţa îngustă la 
vedere

Se recomandă pentru:
 debitare fag
 producătorii de esenţe  
preţioase (stejar, cireș, paltin,  
nuc, etc.).

Primultini - Bongioanni - producă-
tor de linii pentru debitat bușteni. 
Cuplarea acestor două branduri de 
prestigiu, reconfirmă poziţia de lea-
der la nivel European și Internaţio-
nal în lumea lemnului.
 cărucior CRM cu axe variabile, 
pentru alinierea automată a buș-
teanului în 3-4 secunde

 poziţionare morse 500mm/sec.

PRIMULTINI - BONGIOANNI
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PRIMULTINI - BONGIOANNI

Multilame cu 2 arbori, cu înălţime 
de tăiere de până la 260 mm, com-
plet hidraulice.
 Arborii portlamă din oţel special 
tratat cu rezistenţă înaltă 

 două motoare de mare putere 
care reglează automat avansul în 
funcţie de puterea absorbită (sar-
cină) 

 cilindrii presorului sunt actionaţi 
de cilindri pneumatici, cu presiune 
reglabilă.

 pompă automată de lubrifiere.
 panou de comandă cu ecran tactil.
 vizualizarea electronică a poziţi-
ilor arborilor, grosimilor de tăiere 
și vitezei de avans, monitorizarea 
temperaturii rulmenţilor.

DRC - Ferăstrău circular de tivit și spintecat cu capacita-
te de tăiere de până la 48 de scânduri/minut, compusă din 
două grupuri de lucru și minim patru pânze circulare mobile 
și 2 cuţite divizoare.

 mașină automată de tivit
 toate mișcările sunt cu patine și șuruburi  
cu recirculare de sfere

 pe fiecare canot se pot monta până la 4 lame suplimentare
 introductor cu fotocelule și lasere triangulare
 sistem de optimizare a tăierii
 gestiune automată a funcţionării și optimizării

Societatea Paul Maschinenfabrik GmbH & Co KG a sărbătorit cea de-a nouăzecea aniversare. 
Ceea ce a început în 1925 ca un magazin mecanic, s-a dezvoltat într-o societate care funcţionează la nivel 
internaţional, produsele sale fiind apreciate în toată lumea. Specializat pe producerea de multilame și optimi-
zatoare, atât pentru cherestea verde, dar mai ales pentru semifabricate.
Astăzi produce în două hale de aproximativ 30.000 mp, cu peste 270 de specialiști. Toate utilajele sunt asam-
blate manual cu un riguros control al calităţii pe toate fazele de lucru.

PAUL MASCHINENFABRIK GMBH & CO KZ

Linii de optimizare heavy-duty 
 viteze de avans de până la 480m/min.
 sisteme de optimizare totală
 viteze de tăiere de 0.2 sec/tăiere
 siteme ultrarapide de calculare a volumu-
lui cu imprimarea dimensiunilor piesei

 sortare pe lungime, grosime, lăţime, clase 
de calitate

 în România sunt sisteme de sortare de peste  
80 ml cu minim 32 de descărcări

 linii automate cu scanarea defectelor, optimiza-
rea lungimilor sau a lăţimii semifabricatului

 însemnare cu creta sau însemnare electronică 

Circularele de tivit Paul cu: 1, 2, 3 și 4 pânze mobile, 
au o gamă largă de dimensiuni de tăiere: cu lăţime de 
tăiere până la 1600 mm și înălţime de lucru 125/220 
mm, avans mecanic între 10 - 75 m/min, cu minim 4 
valţuri motorizate, fiecare cu propriul hidromotor, ser-
vo-lasere, poziţionare pânză electrică cu joystick sau 
electronică cu CNC.
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PAUL MASCHINENFABRIK GMBH & CO KZ

SlimLine – Linie de optimizare cu împingător pentru productivităţi medii
 Tăiere în pachet
 Citirea automată a lungimii materialului
 Echipat cu sistem de prindere rapidă Pro-Lock pentru schimbarea rapidă a lamei
 Optimizare totală
 Încărcare automată, evacuare a deșeurilor, sortare, stivuire, imprimare și conexiune de date.

În 1994, PILOUS a scos pe piaţă primul circular cu bandă orizontală pentru prelucrare a lemnului. Conceptul 
fiind un succes extraordinar datorită construcţiei sale progresive. De atunci, producţia de instalaţii pentru 
prelucrare a lemnului a trecut printr-o dezvoltare foarte rapidă. Astăzi, PILOUS pentru gama de producţie largă 
a ferăstraielor panglică se numără printre liderii mondiali atât pentru calitatea, cât și pentru numărul de tipuri 
de produse și producţia totală.
Actuala construcţie de ferăstraie cu bandă prezintă cel mai înalt standard și definește tendinţele de dezvoltare 
în domeniu.

PILOUS

Ferăstrău panglică orizontal, pentru debita-
rea buștenilor. Capacităţi de producţie cuprin-
se între 8 și 25 mc/schimb. 
 instalaţie hidraulică
 sisteme de alimentare, descărcare,  
transfer cherestea

 diametre buștean 150-1300mm
 lungime standard 7 ml
 lungime maximă  
nelimitată

STORTI - Linii de prelucrare lemn subţire 
(diam. până la 450 mm) de mare productivitate, cu lungimi 
de la 0,8 la 6 ml.
 produs finit: cherestea, elemente de ambalaj, semifabricate, 
cu tehnologie de debitare cu pânze sau canter/freze. 

Wood Expert reprezintă în exclusivitate pe piaţa românească 
firma STORTI ITALIA, unul dintre cei mai mari producători de 
linii de asamblare pentru europaleţi cu peste 80% din piaţa 
Europei, oferind instalaţii semi-automate sau automate cu 
productivităţi începând de la 2 paleţi/minut, inclusiv tehnolo-
gia pentru obţinerea elementelor din palet din lemn subţire cu 
lungimi sub 2 metri și un randament de peste 55%.

Cei 50 de ani de experienţă în domeniul de prelucrare a lem-
nului îi permit să ofere clienţilor linii complete de asamblat cu 
capacităţi de la 2 europaleţi pe minut, la peste 20 bucăţi
 roboţi de asamblare
 inscripţionare
 stivuire automată

STORTI S.p.A. a fost fondată în 1960, producătoare de mașini pentru prelucrarea lemnului mici, de atunci, nevoile 
pieţei s-au schimbat, iar STORTI a fost întotdeauna în măsură să le îndeplinească, uneori le anticipa. Astăzi 
STORTI înseamnă sisteme complete pentru prelucrarea lemnului, asistenţă tehnică în întreaga lume, inginerie.
Cei 50 de ani de experienţă în domeniul de prelucrare a lemnului îi permit să ofere clienţilor următoarele servicii: 
studii de fezabilitate; plan de afaceri; design personalizat al proceselor de producţie; inginerie și prim contractor 
pentru instalaţiile de prelucrare a lemnului complexe.
Prezent pe 5 continente, oferă tehnologie completă pornind de la buștean la semifabricate și paleţi asamblaţi și vopsiţi.

STORTI S.P.A.
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NICHOLSON MANUFACTURING
Nicholson Manufacturing ca și companie, datează din 1948, când T.W. (Bill) Nicholson a construit primul 
decojitor manual de bușteni din Seattle, Washington.
Bill Nicholson a proiectat și construit în 1951 primul său decojitor de tip inel mecanic, rotativ care s-a dovedit 
a fi atât practic și extrem de eficient în îndepărtarea scoarţei. 
Un aspect al Nicholson Manufacturing, care nu s-a schimbat de-a lungul deceniilor este angajamentul de a 
construi cele mai bune echipamente disponibile.

Se pot decoji buşteni cu 
diametrul cuprins între 
100 mm și 1200 mm, în 
ciclu complet automat, 
cu sistem de centrare 
buştean, totul gestio-
nat de PLC Siemens, 
cu acţionare 100% hi-
draulică. Cuţitele sunt 
din oţel special, inter-
schimbabile.

Wood Expert vă propune două 
tehnologii de pregătire buşteni, în 
funcţie de productivitatea solici-
tată. Pentru linii ce pot lucra cu o 
viteză de avans începând de la 15 
ml/min, tehnologia propusă este  
Nicholson pentru capetele de de-
cojire, în combinaţie cu mecani-
zarea Pribo (Primultini Grup), iar 
pentru producătorii ce doresc o ca-
pacitate de până la 70 mc buștean/
schimb se prezintă tehnologia cu 
cap de decojire cu freză mobilă 
produsă de Pribo.

SCEAT oferă boilere, atât pentru producerea  
de apă caldă cât și generatoare de apă supra-
încălzită și generatoare de abur, cu inversie de 
fum și alimentare cu deșeuri din lemn, rumeguș,  
brichete, motorină, gaz, etc, ce pot funcţiona cu  
combustibil cu umiditate de până la  
75% în standard.
 pentru combustibil slab energetic (coajă, resturi 
din exploatare sau mixuri cu pământ, (din cură-
ţenie în depozite) vă oferim sistemul de alimen-
tare cu grile mobile și control elctronic al arderii

 sistem automat de evacuare cenușă
 curăţire automată a fascicolelor de ţevi cu aer 
comprimat

 PLC pentru controlul funcţionării  
cazanului

 grupuri economizatoare  
cu schimbătoare de  
căldură aer/aer  
sau aer/apă

Boilere industriale pentru producere apă cal-
dă cu alimentare în sistem de grile înclinate 
și capacităţi cuprinse între 100.000 kcal/h și 
peste 5.000.000 kcal/h.

SCEAT (societate de construcţii și aplicaţii TERMO MECCANICHE) a fost înfiinţată în anul 1955, ocupându-se cu 
fabricarea de cazane mici cu combustibil solid și combustibil tradiţional. În câţiva ani, datorită muncii asidue, 
cunoștinţele ridicate ale partenerilor de afaceri și colegii lor, SCEAT ajunge la o identitate industrială în fabricarea 
cazanelor de dimensiuni mari și cucerește o piaţă vastă.
În plus SCEAT a fost una dintre primele companii în proiectarea și construcţia generatoarelor pentru producerea de 
abur rapid. Criza energetică și costul ridicat al combustibilului fosil a făcut ca SCEAT să investească și să dezvolte 
noi produse din surse regenerabile pe baza arderii combustibilului (biomasă), în respectarea deplină a mediului cu 
introducerea unor sisteme de control inovatoare.

SCEAT
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BASCHILD
Societatea Baschild și-a început activitatea în anul 1942, iar numele companiei provine din combinarea 
numelor Baschenis și Hildebrand.
Baschild este o companie multinaţională, renumită în industria uscării cherestelei și furnizează cinci linii de 
produse: instalaţii de uscare (tradiţionale sau cu tunel de încărcare), instalaţii de pre-uscare, instalaţii de 
uscare la temperaturi ridicate (pentru lemn termo-tratat), aburire lemn și sisteme de control.
Atât instalaţiile de uscare cât și controllerele sunt proiectate și construite în Italia, în aceiași fabrică cu o 
suprafaţă de 12.000 mp și în conformitate cu patru linii directoare: calitate mecanică, uscare rapidă, 
economisire a energiei și soluţii personalizate. Capacitatea de producţie fiind de 400 instalaţii de uscare 
(capacitate medie 100 mc) pe an. Capacităţi de uscare de la 20 la 500 mc util/cameră.

Instalaţiile de aburire a lem-
nului, pot fi atât directe cât și 
indirecte.
 aburirea scândurilor, într-un 
ciclu complet automat.

 instalaţiile de aburire pot 
avea o capacitate netă cu-
prinsă între 20 m³/ciclu și 
200 m³.

 aburul se produce în cuve 
din inox pe cele trei laturi ale 
instalaţiei. Atât cantitatea 
de abur cât și temperatura 
lui sunt controlate automat.

Pereţi interiori din alumi-
niu cu grosime de 1,5 mm, 
asamblaţi direct pe locul de 
instalare, siliconaţi între ei; 
izolaţie interioară cu vată 
minerală, cu grosimea de 
100 mm.
Partea exterioară este re-
alizată din aluminiu, tratat 
anti-oxidare.

Control Bashild 
 poate gestiona un anu-
măr nelimitat de instalaţii 
de uscare, aburire sau tra-
tament termic.

Fiecare instalaţie este pro-
iectată și dotată din punct 
de vedere tehnic în mod 
personalizat în funcţie de 
cerinţele clientului. 
Camere de uscare proiec-
tate pentru a fi instalate în 
aer liber, în ciuda condiţiilor 
meteo. Structura este în to-
talitate din aluminiu, prelu-
crată de mașini cu control 
numeric (CNC) pentru a re-
zista cantităţilor de zapadă 
de peste 250 kg/m² și ra-
falelor de vânt puternic de 
peste 150 km/h.

 înălţimi interne de la 4.2  
la 6 m

 deschideri de la 4.6  
la 22 ml

 serande tip jaluzea
 umidificare la 120 bari
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Grupul O.M.A.R. fondat în 1978, cu scopul principal de a deveni o societate de referinţă pentru sectorul 
tehnologiilor de tratare a aerului, cu mai mult de 35 de ani de experienţă în acest domeniu. Astăzi O.M.A.R. 
este o companie lider italian în dezvoltarea și producţia de sisteme de extracţie industriale și de reducere a 
emisiilor de poluanţi.
Graţie celor două unităţi principale de afaceri interne, inginerie și producţie, O.M.A.R.este capabilă de a oferi un 
pachet complet de servicii și soluţii la cheie.

GRUPUL O.M.A.R. 

 Cicloane în depresiune, cu ecluză do-
zatoare și echilibrare de presiune

 Extractoare hidraulice pentru rume-
guş și tocatură verde.

 Instalaţii de exhaustare la cheie. 
 Silozuri de rumeguş verde sau uscat.
 Proiectare personalizată și gratuită.

Amandus Kahl, fondată în 1876 este una din principalele companii specializate în producţia de instalaţii de pele-
tizare a rumegușului. Cercetare, proiectare, dezvoltare și sinergii sunt caracteristici cheie ale companiei. Pentru 
industria de reciclare, Kahl oferă instalaţii complete de reciclare a deșeurilor, instalaţii de peletizare a rumegu-
șului și biomasei. Kahl, are mai mult de 800 de angajaţi, o reţea mondială de agenţii, tehnicieni de service, filiale 
și birouri de vânzări. Mașinile, piesele și instalaţiile sunt fabricate lângă Hamburg și Bremen, adică de calitate 
„Made in Germany”. Prin investiţii sistematice și extinse constante în centre de prelucrare moderne, asigură 
calitatea înaltă a produselor, cum ar fi instalaţiile de reciclare a deșeurilor, prese-granulatoare, sau mașini de 
granulare. Beneficiază de un important know-how atunci când vine vorba de reciclare, peletizare sau granulare.

AMANDUS KAHL

Wood Expert Industry vă oferă 
instalaţii la cheie pentru produce-
rea peleţilor din lemn, cu produc-
ţie începând de la 60 kg/h până la 
instalaţii de peste 15 t/h, respec-
tiv linii tocare deșeuri, uscătoare 
rumeguș, rafinatoare, silozuri 
stocare rumeguș verde, uscat, 
rafinat, prese pelet, sisteme ră-
cire și desprăfuire pelet, sisteme 
ambalare și cântărire manuală 
sau automată a sacilor cu peleţi, 
inclusiv roboţi pentru stivuirea 
automată a sacilor pe palet.

DIPIU
Di Piu este producător de prese de brichetat mecanice și, datorită celor 30 ani de experienţă, a dobândit know-how-
ul tehnologic și de design, făcând astăzi  Di Piu un lider în categoria sa, la nivel mondial.

Eficienţă, fiabilitate, calitate și servicii pentru clienţi 
constituie cheile, care au condus la succesul și apre-
cierea Di Piu peste tot în lume, cu soluţii optime pentru 
brichetarea oricărui tip de deșeu.
 capacităţi de producţie de la 100 la 3.000 kg/oră, 
presiune de compresie de 2000 kg/cmp indiferent 
de modelul presei de brichtat

De peste 40 de ani, Vecoplan urmărește dezvoltarea continuă a prelucrării lemnului și reciclare tehnologică 
a deșeurilor cu pasiune și angajament, devenind una dintre cele mai versatile companii din industrie. Are o 
gamă largă de expertiză în dezvoltarea, producerea, transportul și prelucrarea lemnului și a materiilor prime 
secundare, și este astfel echipată în mod ideal, pentru a dezvolta soluţii de afaceri de succes.

VECOPLAN

Tocătoarele, ies în evidenţă datorită 
designului lor foarte robust și fiabili-
tăţii. Mașinile de tocat sunt proiectate 
ca mașini staţionare, și sunt prevăzute 
cu o alimentare orizontală sau vertica-
lă. Cele cu alimentare orizontală sunt 
cele mai versatile și mai mult utilizate 
și pot fi utilizate fără alte sisteme adi-
ţionale de alimentare în aproape toate 
aplicaţiile. Mașina are grup hidraulic de 
alimentare material în rotor, sistemul 
rotorului acestui tip de tocător fiind pa-
tentat încă din 1989, și poate fi utilizat 
pentru aproape toate tipurile de mate-
rial. Tocătura rezultată este de înaltă 
calitate și poate fi evacuată direct, cu 
instalaţie de aspiraţie sau transportor 
cu lanţuri în una sau mai multe boxe, 
cu sortare pe granulaţii.
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