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Kompostowanie

Metoda kompostowania odpadów organicznych
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Zadanie
Celem kompostowania jest rozkładanie substancji
organicznych, tak skutecznie i bezodorowo, jak to tylko
możliwe i przekształcenie ich w stabilny, kompatybilny
uprawowo humus z zamiarem wytwarzania wysokiej jakości
produktu w wyniku procesu gnicia, w sposób skuteczny i jak
najkrótszy, oraz z poziomem zapachów i ścieków, które są
na jak najniższym poziomie.
W Komptechu pracujemy nad tym intensywnie od ponad 15
lat. W wyniku ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie
nauk przyrodniczych, rolnictwa i inżynierii mechanicznej
nasze produkty do kompostowania i rozwiązania
dostosowane do lokalnych warunków, gwarantują
maksymalną efektywność pod względem ekologicznym i
ekonomicznym.

Generalny dostawca
Oferowany zakres usług rozciąga się od kompostowania
w
gospodarstwach
rolniczych
z
wykorzystaniem
samojezdnych przerzucarek i sit mobilnych, do dużych
instalacji z przygotowaniem wsadu, zamkniętych procesów
kompostowania i obróbką końcową produktu. Osiągana
jakość produktu, a tym samym również zakres zastosowań,
jest zasadniczo określony przez materiał wyjściowy.
Komptech zapewnia niezbędną wiedzę i odpowiednie
maszyny oraz system technologii dla wszystkich aplikacji
tak, aby były w stanie wygenerować przerobiony produkt w
celu ochrony zasobów i zamknięcia cyklu obróbki materiału.

Odpady organiczne

Odpady zielone

Odpady pochodzenia rolniczego

Odpady leśne

Odpady pochodzenia domowego
Odpady pozostałe
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Wiedza
Następujące technologie są stosowane powszechnie, od
surowego materiału do produktu końcowego:
Przygotowanie wsadu
Przez rozdrabnianie, mieszanie, a w razie potrzeby
przesiewanie. Tak przygotowana mieszanka jest wolna od
zanieczyszczeń i gotowa do procesu kompostowania.
Proces kompostowania
Procesy rozkładu i przemiany, wykonywane przez
mikroorganizmy, są sterowane z zewnątrz przez wentylację,
mieszanie i nawadnianie.
Przetwarzanie końcowe
Przesiewowe i powietrzna separacja gwarantuje otrzymanie
kompostu o jednorodnej wielkości cząstek i wolnego od
zanieczyszczeń.

Osady ściekowe
Obornik

Komptech GmbH
Komptech jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą
technologii i urządzeń oraz systemów biologicznego i
mechanicznego przetwarzania odpadów stałych oraz
biomasy.
Gama produktów Komptech to ponad 30 różnego
typu maszyn stosowanych w kluczowych fazach
nowoczesnej obróbki odpadów – rozdrabnianiu,
separacji i przetwarzaniu biologicznym.
Zwarte i kompleksowe rozwiązania służące realizacji
różnych zadań mogą być kreowane poprzez połączenie
maszyn z naszej oferty z komponentami uznanych,
innych producentów, gdy zachodzi taka potrzeba.
Zawsze koncentrujemy się na innowacyjnej technologii
i rozwiązaniach, które maksymalizują korzyści Klienta.

4

Kompostowanie

odpady zielone
odpady biodegradowalne
odpady domowe

Przygotowanie: rozdrabnianie, przesiewanie, mieszanie
zanieczyszczenia

Proces kompostawanie: intensywne kompostawanie zamknięte (tunelowe)

odpady zielone

rozdrabnianie

Proces gnicia: kompostowanie pryzmowe

Obróbka końcowa: mobilne i stacjonarne technologie przesiewania w połączeniu

Proces

Przygotowanie wsadu
Etapy procesu w fazie przygotowania wsadu obejmują oddzielenie odpadów pozostałych (niepodlegających kompostowaniu) i przygotowanie do kolejnych etapów kompostowania.
Proces ten odbywa się w zadaszonym obszarze z lub bez
ścian bocznych w zależności od materiału wejściowego i warunków lokalnych. Może być on również przeprowadzony na
zewnątrz, wyłącznie dla odpadów zielonych.
Powiązanym z rozdrabnianiem materiału procesem z wykluczeniem homogenizacji jest separacja odpadów niepożądanych lub niekompostowalnych frakcji. Zanieczyszczony
materiał wejściowy, taki jak bioodpady może być skutecznie
oczyszczony z frakcji zanieczyszczających za pomocą separatorów dyskowych lub sit gwiaździstych. Zdefiniowane wymieszanie lub dodanie różnych materiałów uzyskuje się za pomocą mieszarko-rozdrabniarki.
Proces gnicia
Materiał wejściowy oraz wiele związanych z nim czynników
ograniczających decyduje o przeprowadzeniu sposobu kompostowania, tj. w pomieszczeniach zamkniętych systemu lub

z separacją pneumatyczną

osady
ściekowe
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Etapy procesu

Technologie przetwarzania:
Rozdrabnianie, przesiewanie, mieszanie
Rozdrabniarka CRAMBO rozdrabnia materiał do określonych rozmiarów. Sita gwiaździste MULTISTAR i
separatory dyskowe FLOWERDISC
separują zanieczyszczenia i frakcje
niekompostowalne. Ostateczna mieszanka uzyskiwana jest poprzez zastosowanie mieszarko–rozdrabniarki
MASHMASTER.

Otwarta/zamknięta
Metoda kompostowania
Maszyny przerzucające o różnych praktycznych rozmiarach są dostępne dla
otwartego systemu kompostowania
pod nazwą handlową TOPTURN. Jeżeli
wymagany jest zamknięty system, wykorzystywane są rozwiązania kompostowania tunelowego w ramach współpracy z doświadczonym partnerem.

Przetwarzanie końcowe:
Przesiewanie, separacja powietrzna
Szerokie spektrum sit bębnowych, sit
gwiaździstych MULTISTAR i separatorów powietrznych HURRIKAN, oferuje
odpowiednią maszynę dla wszystkich
wymagań.
Profesjonalne maszyny z rodziny
MEGAFEX do rozrzucania kompostu.

w systemie otwartym jako pryzmy kompostowe. Pierwsza faza
procesu gnicia (intensywne gnicie), często odbywa się w systemie zamkniętym z wentylacją i kontrolą temperatury oraz wilgotności. Kolejna faza odbywa się w otwartych pryzmach za
pomocą przerzucarek mobilnych. Proces kompostowania jest
zakończony po 8 - 12 tygodniach.
Obróbka końcowa
Aby osiągnąć produkt o jednolitej granulacji oraz w celu oddzielenia wciąż obecnych wszelkich zanieczyszczeń, kompost
przesiewany jest za pomocą technologii mobilnych lub stacjonarnych. Frakcja nadsitowa zawracana jest do procesu kompostowania jako materiał strukturalny po uprzedniej separacji
powietrznej. Wielkość ostatecznego uziarnienia produkowana
jest pod kątem finalnego zastosowania. Waha się ona od grubej frakcji kompostu do wykorzystania w rolnictwie, do drobno
przesiewanego materiału jako składnika mieszaniny ogrodowej i do spulchniania gleby dla prywatnych gospodarstw domowych i ogrodów.
Rodzina maszyn rolniczych z Farmtechu obejmuje szeroki zakres rozsiewaczy dla rolniczego zastosowania kompostu.
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Kompostowanie – obróbka

Proces technologiczny
Rozdrabnianie i mieszanie
Przygotowanie surowca jest kamieniem węgielnym sukcesu
procesu pryzmowania. Optymalna wielkość uziarnienia materiału składowego jest uzyskiwana dzięki rozdrabniaczowi
CRAMBO. Mieszanie komponentów suchych z mokrymi, bogatych w środki odżywcze z tymi o niskiej ich zawartości oraz
składników o trwałej strukturze z niestabilnymi powoduje przekształcenie surowca wstępnego w środowisko idealne dla mikroorganizmów. Proces ten wykonywany jest przez mieszarkę
wsadową MASHMASTER, bądź poprzez warstwowe układanie pryzm przy pomocy ładowarki, a następnie mieszanie samojezdną przerzucarką.

Usuwanie zanieczyszczeń
Ponieważ koncentrujemy się na wytworzeniu produktu użytkowego, wszelkie zanieczyszczenia muszą być wyeliminowane jak najsprawniej już podczas przygotowania. Proces
ten jest szczególnie ważny, gdy kompost generowany jest
z odpadów zmieszanych. W tym przypadku frakcja grubsza (>60-100 mm) odseparowana jest od organicznej frakcji
drobnej. W gotowości do wykonania tego zadania stoi cały
szereg technologii przesiewania – przesiewacze bębnowe,
przesiewacze gwiaździste i separatory dyskowe.
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Kluczowe elementy

Rozdrabnianie mobilne/stacjonarne
Wielkość uziarnienia CRAMBO definiowana jest przy pomocy łatwo
wymiennych koszy sitowych. Wolnoobrotowe wały z nożami minimalizują
powstawanie frakcji najdrobniejszej
i są bardziej odporne na zakłócenia.
Maszyny mobilne dostępne są na
podwoziu kołowym, gąsienicach i ramie pod urządzenie hakowe. W wersji elektrycznej jednostka napędowa
może być odseparowana od procesu
rozdrabniania.

Przesiewanie wstępne
Technologia stacjonarna zwykle używana jest w przesiewaniu wstępnym.
Stacjonarne sita bębnowe dostępne
są z całym szeregiem aplikacji i z wieloma rozmiarami oczek. Przesiewacze
gwiaździste są w stanie wydzielić trzy
frakcje w jednym cyklu procesowym a
ich selektywność jest zachowana nawet w przypadku mokrych materiałów.
Separatory dyskowe są szczególnie
odporne na zakłócenia.

Maszyny mobilne

Mikstura
W MASHMASTERZE cztery elektrycznie napędzane wały ślimakowe wprawiają materiał w intensywny ruch mieszający. Narzędzia tnące zamontowane
na ślimakach umożliwiają rozdrabnianie
i homogenizację materiału. Przy podawaniu materiału za pomocą przenośnika
taśmowego, automatyzacja z precyzyjnym definiowaniem mieszanych proporcji, możliwa jest dzięki elektronicznej
wadze.

Moc napędu

Wydajność

242 kW | 328 kW | 429 kW

do 45 t/h | 60 t/h | 100 t/h

Moc napędu

Wydajność

Rozdrabniacz
CRAMBO 3400 | 5000 | 6000

160 kW | 200 kW | 320 kW

do 45 t/h | 60 t/h | 100 t/h

Sita bębnowe
2255 | 2278 | 2290 | 2590 | 25120

18 - 37 kW

150 m3/h do 230 m3/h

Sita gwiaździste
2-SE | 3-SE

12-22 kW | ok. 50 kW

do 250 m3/h

Separatory dyskowe
FD40 | 80 | 150

16,5 - 22 kW

do 40 t/h

Mieszarka wsadowa
MASHMASTER 1300 SE

150 kW

do 55 m3/h

Rozdrabniacz mobilny
CRAMBO 3400 | 5000 | 6000
Maszyny stacjonarne - technologia
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Kompostowanie - proces rozkładu

Proces rozkŁadu
Proces zamknięty - rozkład w tunelach (bioreaktorach)
Pierwsza faza rozkładu (często cały proces) podczas kompostowania frakcji organicznej z odpadów zmieszanych, odpadów komunalnych lub pozostałych odpadów odbywa się zwykle w zamkniętych
systemach, takich jak tunele lub bioreaktory. Do określenia stopnia
rozkładu używa się zwykle pomiarów kilku wyselekcjonowanych parametrów. Elektroniczne sterowanie napowietrzania i procesu nawilżania zapewnia doskonały proces rozkładu. Powietrze poprocesowe jest oczyszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Proces otwarty - rozkład w pryzmach
Przerzucanie w procesie rozkładu jest kontrolowane w przypadku kompostowania odpadów zielonych, mieszaniny bioodpadów z
osadami z oczyszczalni ścieków oraz w przypadku procesu dojrzewania odpadów pozostałych i odpadów z gospodarstw domowych.
Proces przerzucania przy pomocy przerzucarki TOPTURN polepsza napowietrzenie i zapewnia wymieszanie różnych obszarów materiału. Pryzma jest luźno ułożona, ma trójkątny przekrój a poprzez
wykorzystanie efektu „kominowego” dostarczane jest do jej wnętrza
świeże powietrze. Intensywne mieszanie wyrównuje wilgotność i
dostępność składników odżywczych tworząc idealne warunki życia
dla mikroorganizmów.

• specjalny kształt walca o dużej średnicy dla
idealnego wymieszania
• podwozie kołowe dla perfekcyjnej przyczepności lub
podwozie gąsienicowe dla mobilności po niestabilnym
terenie
• prosty transport oraz łatwy dostęp do hydraulicznie
opuszczanej kabiny
• wyrzut boczny dla optymalnego wykorzystania przestrzeni (opcja)
• możliwość nawilżania pryzm kompostowych bezpośrednio
z maszyny (opcja)
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Kluczowe elementy

System kompostowania tunelowego
Tunele są miejscem, gdzie zachodzi proces rozkładu z elektroniczną kontrolą napowietrzania oraz wychwytywaniem i
kondycjonowaniem zanieczyszczeń. Materiał jest najczęściej automatycznie podawany do tuneli za pomocą przenośników taśmowych. Do rozładunku stosowane są ładowarki
kołowe lub przenośniki.
Komptech w powiązaniu z wiodącymi międzynarodowymi
dostawcami systemów kompostowania tunelowego oferuje
szeroki zakres usług: począwszy od fazy projektowania aż
do uruchomienia.

Przerzucarka pryzm kompostowych
W firmie Komptech profesjonalna maszyna przerzucająca
pryzmy nosi nazwę TOPTURN. Charakterystycznymi cechami rodziny przerzucarek TOPTURN X są: walec przerzucający o dużych wymiarach z perfekcyjnymi właściwościami mieszającymi, solidna teleskopowana rama oraz hydrauliczne
podwozie z napędem kołowym lub gąsienicowym. Hydraulicznie opuszczana kabina łączy w sobie łatwość dostępu
z poziomu ziemi z doskonałą widocznością na stanowisku
pracy. Optymalne wykorzystanie powierzchni jest osiągane
poprzez wdrożenie opcji z wyrzutem bocznym.

System technologii zamkniętej - budowa systemu - maszyny stacjonarne

dla wielkości systemu powyżej 15 000 ton rocznie
Przerzucarki pryzm kompostowych

Moc napędu

Wydajność

Topturn X53

242 kW / 330 HP

do 3500 m3/h

Topturn X60

242 kW / 330 HP

do 3500 m3/h

Topturn X67

328 kW / 446 HP

do 4500 m3/h
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Kompostowanie – obróbka końcowa

Przesiewanie, przesiewacze bĘbnowe
Przesiewanie kompostu przeprowadzane jest w celu
osiągnięcia produktu o stałej wielkości uziarnienia oraz
odseparowania wszelkich pozostałych jeszcze zakłóceń
(przylgnięte folie, kamienie itp.). Firma Komptech proponuje
cały szereg mobilnych i stacjonarnych przesiewaczy
gotowych do wykonania tych czynności. Technologiczny spór
może toczyć się pomiędzy sitami bębnowymi i gwiaździstymi.

Przesiewacze bębnowe
Od zasobnika do bębna – w przypadku mobilnych przesiewaczy bębnowych, wszystko zaprojektowane jest dla wysokich wymagań operacyjnych. Niezwykle solidna konstrukcja
zasobnika, sterowanie podawania materiału w prostej linii z
taśmy zasobnika do bębna oraz automatyczne sterowanie
napełnienia bębna zapewnia płynne działanie przesiewacza.
Praca przy pomocy wersji napędzanych elektrycznie cechuje się szczególną oszczędnością energii. Na maszynach
stacjonarnych montowane są bębny o średnicy do 2,5 m i
długości aż do 12 m. Proces przesiewania odbywa się albo
za pomocą bębna o stałej perforacji, albo poprzez elastyczny
system, składający się z bębna centralnego i wymiennych
segmentów przesiewających.

• obszerny zakres produktów dla wszelkich wymagań
wykonania

• szeroki typoszereg wielkości otworów przesiewających,
mobilne: 5-80, stacjonarne: 10-300 mm
• wybór napędu wersji mobilnych (MAXX, MUSTANG)
spalinowo-hydrauliczny, spalinowo-elektryczny, bądź z sieci
elektrycznej
• rozwiązania stacjonarne z precyzyjnym dopasowaniem do linii
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Kluczowe elementy

Mobilne przesiewacze bębnowe
W sektorze mobilnym wstępny zakres produktów otwierają
JOKER i PRIMUS. Następnymi w szeregu są MAXX i
MUSTANG, idealne do średnich i większych kompostowni.
Ich mocna konstrukcja i komponenty najwyższej jakości
sprawiają, że nadają się do przesiewania niemalże wszelkich
materiałów i stanowią profesjonalne rozwiązanie dla firm
kontraktowych. Na szczycie szeregu stoi MAGNUM – z
wyposażeniem podobnym jedynie do sektora stacjonarnego.
Nową rodziną przesiewaczy są sita Cribus 2800, 3800 i
5000 charakteryzujące się napędem z własnego dieslowskiego generatora prądu lub sieci elektrycznej, największą
wydajnością w swoich klasach oraz nowatorską konstrukcją.

Maszyny mobilne

Przesiewacze bębnowe stacjonarne
Stacjonarne systemy przesiewaczy bębnowych to
prawdziwe konie robocze. Napęd bezpośredni i ciężkie rolki
podtrzymujące zapewniają cichą pracę sita, a idealny stopień
efektywności redukuje zużycie energii i emisję hałasu.
Charakteryzuje je różnorodność konfiguracji konstrukcji,
dostępność do punktów serwisowych, wyposażenie
dodatkowe oraz dostosowanie napędu do warunków linii.
Dostępnych jest również wiele opcji dla przesiewaczy
bębnowych, np. specjalny bęben centralny z wymiennymi
segmentami przesiewającymi.

Moc napędu

Wydajność

	joker

16,5 kW

do 35 m3/h

	primus

38 kW

do 70 m3/h

	maxx (MaXX E)

62,5 kW (48 kVA)

do 120 m3/h

70 kW (48 kVA)

do 160 m3/h

Cribus 2800 E | 3800 E | 5000 E
		

30 kVA (11 kW) | 18 kVA (10 kW) |
48 kVA ( 22 kW)

do 176 m3/h | do 200 m3/h | do 275 m3/h

	magnum

97 kW

do 200 m3/h

Moc napędu

Wydajność

18 - 37 kW

150 m3/h do 230 m3/h

mustang (MUSTANG E)

Maszyny stacjonarne - technologia systemowa
Sita bębnowe
2255 | 2278 | 2290 | 2590 | 25120
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Kompostowanie – obróbka końcowa

Przesiewanie, przesiewacze gwiaŹdziste
Oprócz
sprawdzonych
przesiewaczy
bębnowych,
przesiewacze gwiaździste również zapewniają wysoką
wydajność w sektorze kompostowania.
Przesiewacze gwiaździste
Przesiewanie jest zawsze na czasie z przesiewaczem
gwiaździstym MULTISTAR. Wysoka wydajność i selektywność
są zachowywane, nawet przy wahaniach w zawartości
wilgotności i różnym stanie rozkładu. Dzieje się tak za sprawą
stale działającego, opatentowanego systemu czyszczenia
CLEANSTAR. Rozdział na trzy frakcje (dwie frakcje w M2,
L2 i 2-SE) odbywa się w jednej operacji - z separatorem
pneumatycznym i separacją Fe na życzenie. Opcje takie jak
separator pneumatyczny, separacja magnetyczna i separacja
frakcji toczącej się zapewniają wysoką jakość kompostu
wolną od zanieczyszczeń. Sekcja przesiewająca jest bardzo
różnorodna w szerokim zakresie w zależności od wybranej
konfiguracji pokładu przesiewającego (grube, średnie,
drobne i najdrobniejsze przesiewanie). Napęd elektryczny
(generator diesla w wersji mobilnej) oraz inteligentny sterownik
z niewymagającymi wyjaśnień kontrolkami wizualnymi
umożliwiają łatwość pracy bez wysokich kosztów energii.

• podział na 2, 3 lub 4 frakcje w jednej maszynie w
trakcie jednej operacji,
• wysoka wydajność z dokładną selektywnością z
systemem czyszczącym CLEANSTAR
• wysoki stopień elastyczności poprzez zmianę
wielkości frakcji w ciągu kilku sekund
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Kluczowe elementy

Mobilne przesiewacze gwiaździste
Półmobilny przesiewacz gwiaździsty EASYSTAR jest
najmniejszym z produktów w technologii mobilnych
przesiewaczy gwiaździstych. MULTISTAR M3 stanowi
odpowiednie rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw.
MULTISTAR L3 jest używany, jeżeli jest wymagana większa
wydajność. Łatwość użycia i wysokiej klasy komponenty
sprawiają, iż idealnie nadaje się do ciągłej pracy na dużą
skalę. MULTISTAR XL oraz XXL są największymi maszynami
mobilnymi. Zostały one zaprojektowane jako wysokowydajne
maszyny do dużych instalacji.

Maszyny mobilne

Stacjonarne przesiewacze gwiaździste
Systemy stacjonarnych przesiewaczy gwiaździstych
MULTISTAR nie pozostawiają żadnych niespełnionych
wymagań Klientów. Zakres przesiewaczy gwiaździstych
zaczyna się od przesiewacza MULTISTAR 2-SE (łatwe do
zabudowy rozwiązanie ze względu na swoją kompaktową
konstrukcję) do MULTISTAR 3-SE i 4-SE. Modułowa
konstrukcja, perfekcyjnie wykonany pokład przesiewający,
pomiar materiału zasilającego, separacja pneumatyczna,
separacja kamieni, separacja magnetyczna, generowanie
do 4-frakcji w jednej operacji.

Moc napędu

Wydajność

12 - 27,5 kW

do 150 m3/h

	multistar m3 | M2

48 kVA | 48 kVA

do 120 m3/h | 100 m3/h

	multistar l3 | L2

60 kVA | 44 kVA

do 180 m3/h | 150 m3/h

	multistar XL | xxl

60 kVA | 100 kVA

do 250 m3/h | 400 m3/h

Moc napędu

Wydajność

12-22 kW | około 50 kW

do 250 m3/h

EASYSTAR

Maszyny stacjonarne – system technologii
Sito gwiaździste
2-SE | 3-SE
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Kompostowanie – proces finalny i rezultat

Separacja pneumatyczna
Podczas przesiewania pod koniec procesu gnicia otrzymujemy frakcję użyteczną (kompost) oraz frakcję nadsitową.
Frakcja nadsitowa to doskonały materiał strukturalny do ponownego użycia. Użycie tej drzewnej frakcji jako biomasy
jest także możliwe pod warunkiem, że wiele niepożądanych
zanieczyszczeń (głównie frakcja lekka jak np. folie) zostanie
usuniętych.
Separacja pneumatyczna
HURRIKAN i HURRIKAN S - separatory powietrzne firmy
Komptech są punktem odniesienia w tym sektorze. Opatentowany ciśnieniowo-ssący proces zapewnia niezwykle
skuteczne oddzielenie lekkiej frakcji od frakcji nadsitowej.
W pierwszym etapie, materiał jest oddzielany przy pomocy
dmuchawy. W drugim etapie, materiał lekki zostaje odprowadzony przez potężny wentylator. To, wraz z optymalnym
dostosowaniem do właściwości materiału, zapewnia doskonały stopień separacji. Jakość recyklingowa frakcji nadsitowej może być ulepszana za pomocą separacji magnetycznej
bądź separatora frakcji toczących się.

• wysoka wydajność ponad 90% selektywności
• optymalne dostosowanie do właściwości materiału
• mobilny separator powietrzny może być łączony z wszelakimi
dostępnymi na rynku maszynami przesiewającymi
• dostępne w wersjach mobilnych z wbudowaną jednostką
wysokoprężną (opcja) lub wersje stacjonarne elektryczne
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Kluczowe elementy

Separatory pneumatyczne
Przesiewacze powietrzne HURRIKAN są dostępne w
mobilnych i stacjonarnych wersjach. Mobilna maszyna
jest łatwa w transporcie, szybka w ustawieniu i z własnym
generatorem prądu niezależna od zasilania. Szeroki
zasobnik zasypowy umożliwia połączenie praktycznie z
dowolnym przesiewaczem dostępnym na rynku.
Dla powietrznej separacji, jednostka stacjonarna HURRIKAN
ma bardzo kompaktowe wymiary i dlatego łatwo integruje
się z całą linią technologiczną. Dla obu wersji jest dostępna
wersja „S” z podwójną sekcją ssącą.

Maszyny mobilne

Rozrzutnik kompostu
Kontrolowane dawkowania nawozu jest zasadniczym
wymogiem dla rolnictwa. MEGAFEX z firmy Farmtech
gwarantuje jednolity rozrzut. Wieloletnie doświadczenie w
technice rolniczej, w połączeniu z doświadczeniem zdobytym
w budowie maszyn, doprowadziły do budowy rozrzutników
wysokiej jakości dla każdych warunków. Urządzenie jest
również łatwe w użyciu. Sprężynowy zaczep (górny lub
dolny), hydrauliczna stopa podpierająca, podnoszona oś i
elektro-hydrauliczne zdalne sterowanie z kabiny ciągnika
zapewnia ją odpowiedni komfort pracy.

Wskaźnik mocy

Wydajność

26 kW

do 100 m3/h

Separator powietrzny
hurrikan

48 kVA

do 40 m3/h

Separator powietrzny
HURRIKAN S

60 kVA

do 60 m3/h

Rozrzutnik kompostu
megafex
1400 | 1700 | 2000

Zapotrzebowanie na moc
85 kW | 100 kW | 120 kW

Pojemność załadowcza
15,2 m3 | 16,2 m3 | 20,7 m3

Wskaźnik mocy

Wydajność

28 kW / 47 kW

do 40 m3/h | 60 m3/h

Separator kamieni

Maszyny stacjonarne-technologie
Separator powietrzny
hurrikan | HURRIKAN S
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