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Informations 

Economic indicators 

. 

                                2003              2002 
Turnover                       8,5 M €             8,5 M € 

Employee                      87                     87 

Sawmill activity            55                     55 

Už viac ako 30 rokov skupina MEM navrhuje, vyrába a predáva celú radu 

zariadení. Od rozmietacej pásovej píly až po píliarske linky s optimalizáciou na 

rezivo alebo guľatinu pre drevospracujúci priemysel. 

V spoločnosťi pracuje 87 ľudí. Sídlo spoločnosti je situované v La Coquille (24) 

Francúzsko, kde sa nachádza aj projekčná kancelária, výroba, automatizácia, 

elektrické komponenty, nákupné oddelenie, záručný a pozáručný servis. V Lyone 

(59) sa nachádza strojný závod na výrobu a obrábanie ozubených kolies a 

hnacích mechanizmov. (ISO 9002) 

Spoločnosť ponúka široký výber modelov upínacích vozíkov na guľatinu od 2 do 

5 veží. Veže sú fixné alebo nezávislé s úzkym alebo širokým koľajovým 

vedením. Otvor medzi pílovým pásom a vežou je od 1 do 1,8 m. Výška upnutia 

je od 0.6 do 1.4m. K výbave patrí tiež elektronické delenie a centrálne mazanie. 

Na posuv vozíkov máme navyjáky elektronické alebo hydraulické od 22 do 

100kw. 

Pásové píly s priemerom obehového kolesa od 120 do 180cm s pohonom od 37 

do 150kw s prítlakovým vedením pilového pásu a mazaním pilového pásu 

pulverizáciou. 

M.E.M. ponúka veľký výber omietacích alebo rozmietacích píl s výškou porezu 

od 100 do 300 mm s jednoduchým alebo dvojitým vretenom. Na vretene môže 

byť 2 až 6 prestaviteľných píl alebo púzdro s pílami na rozmietanie. Pohon je  od 

22 do 322 kw na 1 vreteno s manuálnym vstupom a výstup je so separátorom. 

K dalším strojom, ktoré firma M.E.M. ponúka patrí :  

TRIMMER-Kapovacia píla s 2 až 6 prestaviteľnými pílami alebo s rozmietaním 

pre manuálny vstup alebo optimalizáciu. 

TWIN - Dvojitá pásová píla s priemerom obehového kolesa  od 105 do 180 cm 

s pohonom od 22 do 150 kw. Je určená na porez kmeňového reziva alebo  

guľatiny s funkciou revers. 

TELETWIN - technológia pílenia závesným vozíkom, ktorý prechádza cez TWIN. 

Je vybavený kompletnou optimalizáciou pílenia. 

Píliarske agregáty a štiepkovacie frézy posledného technologického vývoja 

s rôznymi nožmi na odstránenie krajnícového reziva. 

Vyrábame rôzne druhy automatizácie, optimalizácie, triedenia, skladovania, 

automatického vstupu, separovania atď. s kompletnou mechanizáciou, ktorá je 

určená  na prepravu drevnej suroviny. 

 
M.E.M. skúma Vaše aplikácie so starostlivosťou o náklady a dosiahnutie 

cieľa a štúdia výroby,adaptácia píliarskej linky s diagramom porezu, výkres 

implantancie s vysvetleniami technic. , realizácia ponúk, štúdia a výroba 

zariadení vo Francúzsku, inštalácia na kľúč, asistencia a odstraňovanie 

porúch na mieste, školenie pracovníkov.              


