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szeroki wybór części zamiennych do traków

oferujemy usługi w zakresie

- części do traków polskich DTRA-63, GRA-65, GKT, FTAA, DTPC
- części do obrzynarek DPPA-50, DPPC-50
- części do wózków trakowych
- części do traków rosyjskich
- części na zamówienie klienta
- urządzenia DTKA
- piły trakowe
- uchwyty do pił trakowych PEMAL’u Malbork
- artykuły hydrauliczne do traków
- łożyska
- pasy pędne gumowe i PCW
- noże, przeciwnoże do rębaków
- sprzedaż używanych maszyn tartacznych

- zmiana posuwu mechanicznego na posów z falownikiem
- okuwanie i walcowanie pił trakowych
- instalowanie stacji hydraulicznej w trakach
- regeneracja podzespołów
- oraz wiele innych...

istniejemy od 1992 r.
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oszczędność dla klienta, który zaraz 
po dostarczeniu zamawianej czę-
ści może kontynuować produkcję. 
Klient zamawiając towar, może li-
czyć na expresową wysyłkę. Towar 
dociera następnego dnia po zamó-
wieniu.
Chcąc utrzymać trak w jak naj-
lepszej kondycji, zaleca się wy-
mianę elementów, które ulega-
ją naturalnemu zużyciu w trakcie 
pracy, m.in.: suwaki lignofolo-
we, prowadnice, koła łańcucho-
we, łożyska, wały napędowe, które 
są narażone na duże przeciążanie, 
łożyska ślizgowe, segmenty.  Nie 
można zapomnieć o prawidłowym 
smarowaniu w/w części oraz ich 
uszczelnianiu, przedłużając ich 
żywotność.

Klientami firmy Trak - Las są tar-
taki z całej Polski oraz UE (export).
Firma specjalizuje się również w re-
generacji całych urządzeń. Oferuje 
usługi w zakresie: zmiana posuwu 
mechanicznego na posuw z falow-
nikiem, okuwanie i walcowanie pił 
trakowych, instalowanie stacji hy-
draulicznej w trakach, sklejanie pa-

sów pędnych u klienta oraz wiele 
innych.
Fachowa wiedza na tematy tar-
taczne pozwala firmie Trak - Las 
świadczyć szeroki zakres usług oraz 
pomóc każdemu klientowi.
Firma mieści się w Ostródzie w do-
skonałej lokalizacji w skrzyżowaniu 
dróg krajowych nr 7, 15 i 16.      (fj)

Trak – Las | Części zamienne do traków
zgodnością materiałową urządzeń 
producenta.
95% części jest dostępna od ręki. Na 
życzenie klienta można dostosować 
wymiar części. 
Szybkie dostarczenie towaru to 

Firma Trak-Las istnieje od 1992 
roku. Wieloletnie doświadczenie 
pozwala firmie oferować bardzo 
szeroką gamę części zamiennych 
do traków w atrakcyjnych cenach. 
Części są produkowane z pełną 

Odpady z płyt drewnopochodnych

Czy można spalać odpady płytowe? 
Aby dowiedzieć się czy płyta wiórowa i jej pochodne są biomasą w świetle prawa, firma Connectpol.
Eu w imieniu wszystkich zainteresowanych spalaniem płyty oraz pochodnych ma zamiar wystąpić 
do Ministerstwa Ochrony Środowiska o spójną zrozumiałą dla każdego obywatela interpretację przepisów 
dotyczących zagospodarowania odpadów płyt drewnopochodnych i możliwości używania ich jako paliwo. 
Uzyskana interpretacja zostanie podana do wiadomości 
publicznej na łamach „Kuriera Drzewnego”.Pi
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Pytanie czy płyta wiórowa i pochod-
ne są biomasą w zasadzie jest bardzo 
proste. Podstawowym składnikiem 
płyt drewnopochodnych jest drewno, 
które stanowi ponad 90% składu oraz 
substancje dodatkowe: żywicę klejo-
wą mocznikową, parafinę jako środek 
hydrofobowy oraz laminaty lub fo-
lie zawierające zwykle w swym skła-
dzie zadrukowany papier nasączony 
żywicą. Wszystkie substancje dodat-
kowe stanowią w płycie na ogół nie 
więcej niż 10% masy. Dodatki te są 
różnorodne chemicznie, a na ich te-
mat napisano już wiele publikacji. 
Są to związki organiczne występują-
ce także w przyrodzie, które zawiera-
ją w swym składzie przede wszystkim 
węgiel, wodór i tlen, a niektóre także 
w niewielkich ilościach azot. 
Zarówno żywica klejowa, jak i pa-
rafina nie są kwalifikowane do sub-
stancji niebezpiecznych, a produkty 
które je zawierają są przeznaczone 
do bezpośredniego kontaktu z czło-
wiekiem i z żywnością.
W związku z wieloma zapytaniami 
dotyczącymi możliwości spalania 
płyty i jej pochodnych w kotłach 

typu A produkcji Connectpol.Eu, 
przeprowadziliśmy szereg prób pod 
kątem zarówno efektywności spa-
lania, jak i emisji spalin. Obecność 
żywic i parafiny zmienia w niewiel-
kim stopniu wartość opałową pali-
wa i jego sposób palenia się w sto-
sunku do drewna litego. 
Zatem patrząc na urządzenie pod 
kątem efektywności spalania i emi-
sji spalin jest to doskonałe pali-
wo. W produkowanym przez firmę 
Connectpol.Eu piecach płyta spa-
la się całkowicie, a skład spalin nie 
odbiega od tych  z drewna czyste-
go. I na tym entuzjazm się kończy, 
ponieważ ustawodawca polski od-
miennie niż jest to przyjęte w kra-
jach Unii Europejskiej, z góry zało-
żył iż w płytach drewnopochodnych 
mogą znajdować się składniki nie-
bezpieczne dla środowiska.
Można je wprawdzie spalać w pie-
cach wyposażonych w dodatkowe pal-
niki gazowe i stały monitoring skła-
du spalin z rejestracją lub dopuszcza 
się ich spalanie po uprzednim przeba-
daniu każdej partii opału w akredyto-
wanym laboratorium pod względem 

składu chemicznego, co jednak mija 
się z przepisami dotyczącymi produk-
cji materiałów mającymi bezpośred-
ni kontakt z człowiekiem i żywnością.
Patrząc z punktu widzenia ochrony 
środowiska, „pierwsze przykazanie” 
mówi, że należy dokonać wszelkich 
możliwych starań, aby odpad, który 
powstaje w procesie produkcji, uty-
lizować w miejscu jego powstawania 
i taka zasada obowiązuje w całej Unii 
Europejskiej. Ustawodawca niemiec-
ki rozwiązał problem w ten sposób, że 
drewno oraz jego pochodne podzie-
lono na cztery grupy w zależności od 
składu substancji dodatkowych, a do-
puszczenie do spalania poszczegól-
nych grup jest zależne od mocy kotła, 
w którym jest ono spalane.
Wszystko jest czytelne i każdy za-
interesowany wie, jak zamienić po-
wstający odpad na energię.
Obowiązujące u nas przepisy nie 
określają sprawy w sposób tak czy-
telny, dlatego też czasem trudno 
dokonać ich jednoznacznej inter-
pretacji. Zdarza się nawet, że obo-
wiązujące przepisy wzajemnie się 
wykluczają.
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Tab. Klasy drewna poużytkowego zgodnie z „Altholzverordnung”, 
rozporządzeniem w sprawie drewna poużytkowego.
Kategoria Opis

AI
Drewno poużytkowe naturalne lub obrobione jedynie mechanicznie, 
które w nieznacznym stopniu zostały zanieczyszczone materiałami nie 
związanymi z drewnem.

AII
Drewno poużytkowe klejone, malowane, pokryte powłoka lub lakierowane 
bez związków chloroorganicznych w powłoce oraz bez środków 
chroniących drewno.

AIII Drewno poużytkowe ze środkami chloroorganicznymi w powłoce i bez 
środków chroniących drewno.

AIV

Drewno poużytkowe ze środkami chroniącymi drewno jak podkłady 
kolejowe, słupy energetyczne, czy paliki do winnic, które z powodu 
zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi nie mogą zostać zaliczone do 
kategorii AI, AII, AIII, jak też do kategorii drewna poużytkowego z PCB

Drewno 
poużytkowe 
z PCB

Drewno poużytkowe, które w znaczeniu rozporządzenia o drewnie 
poużytkowym z PCB/PTC zawiera PCB i zgodnie z wytycznymi dla tej 
grupy musi ulegać utylizacji.

 
Tab. Warunki spalania dla klas drewna poużytkowego zgodnie 
z „Altholzverordnung”.

Wielkość urządzenia
(kotła) Paliwo Akt prawny

<15kW Drewno opałowe, drewno naturalne, 
palety, trociny i wióry 1.BlmSchV

15kW -1MW Drewno naturalne, AI, AII 1.BlmSchV

 
 
1- 50MW

Drewno naturalne, AI, AII 4.BimSchV
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1.

Drewno naturalne, AI, AII, AIII, 
AIV

4.BimSchV
17.BlmSchV 
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1

>50MW
Drewno naturalne AI, AII 13.BlmSchV
Drewno naturalne AI, AII, AIII, 
AIV

13.BimSchV
17.BlmSchV


