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AzERDÉRT-ről néhány gondolat

Az                       bemutatása:

60 éves fakereskedelmi tapasztalat.  ( 1951 )
Közép-Európa meghatározó faipari vállalkozása.

Kiterjedt belföldi partner hálózat
Stabil működés a recesszió ellenére

Széles termék skála

Magyar tulajdonosok



Az üzem paraméterei
A                       Tuzséri Fűrészüzem

50 év gyártási-kereskedelmi gyakorlat,
4 milliárd Ft éves forgalom,

250 fős létszám,
100 ezer m3 rönkfeldolgozás, ≈1   

ezer m3 értékesítés

70/30% belföld/export arány,

55 ezer m3 saját termelésű, 8-10 
ezer m3 vásárolt fűrészáru forgalmazás

800 ezer m2 gyalult-termék értékesítés
150 ezer űrm. melléktermék 

(apríték, fűrészpor, gyaluforgács, kéreg)



Az anyag származása -  ellenőrzése
Minősítéssel rendelkező állami erdőgazdaságok: Belorusszia, 

Ukrajna , Szlovákia- magas Kárpátok.

Orosz fűrészárú beszállítói háttér – Perm , Kirov megye ; 
Komi Köztársaság

Bevizsgált alapanyag - a határon 
radiológiai és növényegészségügyi 
vizsgálat

Tervszerű erdőgazdálkodású területek - FSC minősítés 
Ukrajna

Állandó termelés ellenőrzés –
Belső ISO alapu ellenőrzési lánc

MSZ és felhasználói igény 
szerinti minősítés



Az üzem paraméterei
Az ország legnagyobb 
fenyfenyőőfűrészáru

 
telepe:

Széles-normál vágányhálózat, 
átrakás nélküli, közvetlen vagonfogadás,

35 ha bedaruzott, gépesített terület

2 fűrészüzem - LINCK, PRIMULTINI

Szárítóüzem, 9 db NARDI kamra - 850 
m3 egyidejű, 32-35 ezer m3 éves kapacitás.

Gyaluüzem - WEINIG Hyromat

10-12 ezer m3 fűrészáru, 5-13 ezer m3

hengeresfa, 100-1200 ezer m2 gyalult készlet

Pellet gyártó üzem - Bérbeadott területen 
üzleti partner beruházása

Pellet gyártó üzem - Bérbeadott területen 
üzleti partner beruházása



Termelési paraméterek fűrészárunál
Linck üzem  ( Profilmaró

 
gépsor )

Feldolgozható átmérő kategória : 11-28 cm csúcsban

Termelékenység : 270-320 m3 / műszak  alapanyag felhasználás

Kihozatal : 51-58 %  átlagban 54 %

Termék választékok aránya : 

-Fűrészárú
 

: Főtermék : 75 % ( 39 %
 

) ; Oldalanyag : 25% (15 %)

-
 

Melléktermék : Apríték –
 

68 % ( 35 %);Fűrészpor : 32 % ( 11 % )

Kezelői létszám : 16-18 fő , termelési feladat függvényében

Méret pontosság : 0,1 mm  !!!



Termelési paraméterek fűrészárunál
Primultini  hasítófűrész

Feldolgozható átmérő kategória : 20-65 cm csúcsban

Termelékenység : 60-80 m3 / műszak  alapanyag felhasználás

Kihozatal : 60-72 %  átlagban 65 %

Termék választékok aránya : 

-Fűrészárú
 

: Főtermék : 70% ( 39 %
 

) ; Oldalanyag : 30% (15 %)

-
 

Melléktermék : Apríték –
 

68 % ( 35 %);Fűrészpor : 32 % ( 11 % )

Kezelői létszám : 8-10 fő , termelési feladat függvényében

Hossz : 2,5 -12 m !!!



Termékkínálat

Fűrészáru: szélezett és szélezetlen, 
friss, lég- és műszárított,hőkezelt 
kiváló, asztalos és építő

 
minőség, 

impregnálás -
 

ADOLIT EM-F 40 szerrel, 
bemártással, Igény szerint nagynyomású

 telítéssel

Gyalult termék: lambéria, hajópadló, faházborító profil, 
négy oldalt gyalult szelvényáru, szegélyléc

Hengeresfa: kérgezve és kéregben 
fűrészrönk, bányafa, körmart rúd

Csomagolás technikai alapanyagok:
Folyamatos állandó

 
méretek : 

13-50x 75-150 mm
Vasalt állványpalló: műbizonylattal



Gyaluüzem jellemzői

Korszerű technológia: 

NARDI szárítókamrák,
WEINIG Hydromat - 8 fejes alapgép + 2 db 6 fejes Unimat
Automata adagoló asztal,
RONDOMAT élező gép,
A.COSTA hasító fűrész,
H. BOHL csomagoló,
NESTRO porelszívás.



Gyaluüzem jellemzői

2 műszak-os – üzemelésben 3 gyalugépen 
1,0-1,1 millió

 
m2 éves kapacitás

600 ezer m2 éves kapacitás,
Rugalmas termelésirányítás - rövid szállítási határidő,
Nagy sorozat - állandó profilok,

Mérethatár: 220 mm szélesség,, 100 mm vastagság
Csiszolás nélküli felhasználás,

Termelés:



Előnyös tulajdonságok

Csoportosítás:
Külső és belső burkolásra kiválóan alkalmas,
Esztétikailag rendkívül vonzó, természetes felület,
Melegséget sugároz, 
Csiszolással egyenértékű felület (hydrofejek),
Könnyen felhasználható,
Kisköteges, pakettos  csomagolás alapján egyszerűen szállítható,
A szükséges mennyiség táblázat alapján könnyen kalkulálható,
Egységes minőség,
Természetes alapanyagú burkoló anyagok kategóriájában 
áraink rendkívül kedvezőek.



Előnyös tulajdonságok

Gyalulási alapanyag:
Származás: északi - sűrű
szövetszerkezet ill. közép-
európai ukrán alapanyag
Fűrészelés: Linck 
körfűrészes technológia, 
méretpontos gyártás, 
kisebb gyalulási veszteség
Szárítás: 10±2 % illetve 
15±2 % nedvességre.



Gyalult termék

Választékok:
fenyő

 
fafaj szerint

luc,

jegenye,

erdei (borovi), 

egyes választékok   
vörösfenyőben is.



Gyalult termék

–
 

Választékok a főbb méretek szerint:
lambéria: hagyományos profillal (a szélesebb osztott mintával is)
vastagság: 9; 11; 13; 16 mm 
szélesség (csappal mérve): 60(65); 70(75); 90(96);  

110(116); 140(146) mm
hosszúság: 3,0; 3,5; zömmel 4,0 ;( 5,0;6,0 ) m

hajópadló:fózolt és járó felülettel
vastagság: 16; 19; 22 ;34 ;44 mm 
szélesség (csappal mérve): 90(96), 110(116); 140(146) mm
hosszúság: 3,0- 6,0 m 

faházborító profil: 19/22 vastag, 140 ( 146 ) mm 
széles.Nagyobb mennyiségi igény esetén, ezektől eltérő

 
méret és profil is lehetséges!



Gyalult termék

–
 

Minőség:
hajópadló MSZ 20319-82, „A” ;  „AB” minőségben
lambéria MSZ 08-0593-1990 szerint „A” ; „B” ; és „C”

Újabban, az áruházláncok 
gyakorlata és az európai 
szokvány szerint A-B-C és 
ezek kombinációja.

Műbizonylat, gyártói 
megfelelőségi nyilatkozat MSZ 
EN 45014-1990 szerint.



Gyalult termék

Csomagolás, markírozás:
vastagságtól függően 5-20db-os    
fóliacsavarású kötegbe, majd 
egység-pakettekbe pántolva.

igény szerint fóliazsákkal takarva

kötegenként címkézve, 
vonalkódozva

biztonságos, gyors rakodás -
hézaglécek, pántolt alátétek



Gyalult termék

Csomagolás, markírozás:
A fóliacsomagoló

 
működés 

közben 

A kötegek pakettbe 
csomagolása



Gyalult termék

Viszonteladói, nagyfelhasználói kiszolgálás:
ERDÉRT hálózat (regionális telepek), értékesítés kisfelhasználók 

és lakosság felé
Ütemes szállítás,
Nagyvevői kedvezmények,,
Egyedi megállapodások,,
Áruterítés --forgalmazó

láncok esetén,,
Szállítás szervezés
Széleskörű logisztikai kapcsolat



Lambéria
A rendelkezésre 
álló típusok:
– Lambéria



Hajópadló
A rendelkezésre 
álló típusok:
– Hajópadló:

•Járó
 

felületű
 

és
• un. „fózolt”



Faházborító  profil
A rendelkezésre álló típusok:
– Faházborító

 
profil:



Referenciáink

Különböző fogyasztói csoportok szerint
Fűrészelt 
és gyalult 
termékek:

n Műemlék épületek:
 

Miskolci Deszkatemplom, 
gyógyfürdők (Hévíz, Sárvár, Eger, stb.)

n Állami beruházások:
 

Hannoveri pavilon, tiszai árvízi 
újjáépítések (KÉSZ Kft, ISOBAU Rt, IM BREX Kft, 
SZAKSZIG Kft, stb.)



ERDÉRT -
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