
Moderní linky na zpracování dřeva?  
Nejlépe ty ze Svitav!

Zpracování dřeva dlouhodobě patří k velmi dynamickým oborům. Rostoucí poptávka po ekologických 
přírodních materiálech, ale i těžba dřeva z důvodu kůrovcových a přírodních kalamit, snaha o jeho co 
nejefektivnější zpracování, nedostatek pracovníků pro manipulaci a obsluhu technologií… To všechno 
jsou vlivy, které vedou k jeho modernizaci a inovacím.

TOS Svitavy, a.s. se během uplynulých let v tomto oboru zařadila mezi přední výrobce a dodavatele 
nejen v ČR, ale také v okolních evropských zemích. Více jak 70-letá tradice výroby dřevoobráběcích 
strojů v našem městě tak má své úspěšné pokračování.

Od ROzMíTacích pil ke kOMplexníMu řešení pilnic

Obor dřevoobráběcích strojů je jedním ze tří pilířů produkce 
společnosti TOS Svitavy, a.s. 

V uplynulých pěti letech tento obor zaznamenal nejvyšší dynamiku 
rozvoje, a to nejen v objemu produkce, ale především v nabízených 
technických řešeních.

Dříve naše společnost vyvíjela, vyráběla a dodávala do pilařských 
provozů zejména špičkové jednohřídelové a dvouhřídelové 
rozmítací pily. 

Zájem zákazníků o automatizaci pilařských provozů a jejich 
pozitivní zkušenost s našimi výrobky šly ruku v ruce s technickou 
erudicí našich projektantů a konstruktérů, znalostí reálného 
provozu pilnic a skutečných potřeb jejich provozovatelů.

pRO pilařSké pROVOzy jSMe předeVšíM paRTneReM

V roce 2015 rozšířila naše společnost produkci rozmítacích pil 
o automatizované manipulační uzly.  Toto zaměření na automatizaci 
ve zpracování dřeva se ukázalo být jedinou a správnou cestou 
v rozvoji oboru. Zvýšil se nám jak objem výroby, tak i počet 
spokojených zákazníků. 

Naše výrobky a projektová řešení pomáhají odstranit vysoký podíl 
těžké fyzické práce při výrobě desek a hranolů z pilařské kulatiny. 
Majitelům pilnic přinášejí vyšší efektivitu do jejich podnikání 
svým výkonem, snížením počtu obslužného personálu i zvýšením 
procenta využitelnosti vstupní suroviny. 

www.tos.cz

hledáte uplatnění s perspektivou?

Držet krok s narůstajícími požadavky zákazníků klade 
vysoké nároky jak na technickou přípravu projektů, 
tak i na jejich realizaci a následný servis. 

přijďte rozšířit náš kolektiv!

� kOnSTRukTéR
� TechnOlOG VÝROBy
� VedOucí VÝROBníhO STřediSka


