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ZaDaNiE
Biomasa stała odgrywa znaczącą rolę w 
przejściu z paliw kopalnych na energię 
odnawialną. Jednak, aby osiągnąć 
ambitne cele w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej i grzewczej z biomasy 
drzewnej, będzie ona musiała być 
dostępna w dużych ilościach. 
Mając na uwadze nasze motto 
„Technologia dla lepszego środowiska”, 
podjęliśmy wyzwanie, aby znaleźć 
rozwiązania z nim zgodne. Dzięki 
odpowiednim procesom, obejmującym 
m.in. rozdrabnianie, przesiewanie i 
separację możemy uzyskać wartościowe 
paliwo z różnych materiałów. 

Komptech jest wiodącym, 
międzynarodowym producentem 
maszyn i systemów do mechanicznego 
i biologiczno-mechanicznego 
przetwarzania odpadów stałych i 
biomasy, a także do przetwarzania 
biomasy drzewnej do wykorzystania 
jako paliwo odnawialne. Gama 
produktów Komptech to ponad 30 
maszyn różnego typu, stosowanych 
w kluczowych etapach gospodarki 
odpadami i przetwarzania biomasy. 
Wszystkie łączą w sobie dwa 
założenia: skupienie na celach 
praktycznych i pionierskiego ducha. 
Cele praktyczne oznaczają, że zostały 
one zaprojektowane, aby sprostać 
wszelkim potrzebom klientów, nie 
naszym. Pionierski duch natomiast to 
praca na rzecz przyszłości, poprzez 
dalsze kultywowanie naszego 
zamiłowania do ciągłego rozwoju.   

Komptech GmbH

Oprócz biomasy drzewnej z leśnictwa, 
takiej jak zrębki, również inne strumienie 
materiałowe mogą być ekonomicznie 
opłacalnym i trwałym źródłem paliwa. 
Są to odpady zielone z ogrodów i 
terenów zielonych, korzenie, karpiny i 
nieprzetworzone odpady drewniane – 
wszystkie materiały, które są zbierane 
przez gminy.
Naszym zadaniem jest opracowanie 
odpowiednich koncepcji i najbardziej 
efektywnych ekonomicznie maszyn dla 
tego dynamicznie rozwijającego się 
rynku.
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paliwo z biomasy 
drzewnej



Odpady zielone, pnie, karpiny – Komptech posiada odpowiednie 
maszyny, aby zamienić każdy surowiec w paliwo.

01 02 03
Paliwo z komunalnych 
odpadów zielonych, 
karpin, nieprzetworzonych 
odpadów drewnianych
Wolnoobrotowe rozdrabniacze z 
wysokim momentem obrotowym, 
elastyczne przesiewacze gwiaździste 
i wysokoefektywne przerzucarki 
do szybkiego kompostowania 
są kluczowymi maszynami w 
wydajnym procesie produkcji paliwa 
odnawialnego. Paliwo to może być 
dostarczane do elektrowni i ciepłowni 
opalanych biomasą, jako opłacalne 
paliwo o wymaganej wartości 
kalorycznej i potrzebnej wielkości frakcji. 

Przetwarzanie 
pozostałości pozrębowych

Pozostałości pozrębowe to zbiorcza 
nazwa koron drzew i gałęzi, które 
gromadzą się podczas pozyskiwania 
drewna oraz karpin, powstających 
podczas oczyszczania powierzchni. 
W zależności od materiału, logistyki i 
potrzeb klienta, pozostałości pozrębowe 
mogą być przetwarzane przez wolno- 
lub wysokoobrotowe rozdrabniacze, 
często w konfiguracji z maszynami 
przesiewającymi.

Produkcja zrębki 
drzewnej

Pnie drzewne nie nadające się do 
recyklingu, mogą być przetwarzane 
na wysokiej jakości zrębki drzewne 
przy pomocy rębaka Chippo. 
Wysokoobrotowy rozdrabniacz Axtor 
może być również używany jako 
wysokowydajny rębak, kiedy korzysta ze 
stałych narzędzi roboczych.  
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01  Axtor   

02 Crambo 

03 Chippo  

04 Multistar  

05 Topturn 

06 Stonefex 
 

KLUCZoWE 
KOMPONENTY
Wszystkie przedstawione elementy są 
dostępne w wielu różnych zakresach 
wydajności, w celu umożliwienia 
konfiguracji pod pożądaną wydajność 
instalacji.

Rozdrabnianie wstępne przy pomocy 
rozdrabniacza wolnoobrotowego
Podczas produkcji biopaliwa z odpadów 
zielonych, bardzo ważne jest jak 
najgrubsze rozdrobnienie, dzięki czemu 
frakcje drzewne przechodzą przez proces 
kompostowania w formie niezmienionej, 
zostają tylko wysuszone i mogą być 
odsiane. Crambo mocny, uniwersalny 
rozdrabniacz jest idealny do tego 
zadania, ponieważ jego kosze sitowe o 
dużej perforacji dają odpowiedni rozmiar 
frakcji dla dalszego przetwarzania. 
również jego wysoka odporność na 
zakłócenia mechaniczne sprawia, że jest 
to dobry wybór do rozdrabniania karpin 
oraz pozostałości pozrębowych.

ROzdRabNiaNiE   
wOlNOObROTOwE

przesiewacz gwiaździstyprzerzucarka do pryzm kompostowych

paliwo

frakcja drobna

frakcja średnia

frakcja gruba

kompost

pnie drzewne pnie drzewne

rozdrabniacz wolnoobrotowy

karpiny

rozdrabniacz wysokoobrotowy rębak

odpady zielone, pozostałości pozrębowe

01

kamienie

02 03

05
04

06

separacja kamieni
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PAliWO z BiOMASy 
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Rozdrabnianie / zrębkowanie
Paliwo o grubszej strukturze może być 
generowane z pozostałości leśnych 
i czystego drewna odpadowego 
przez rozdrabnianie przy pomocy 
uniwersalnego rozdrabniacza do drewna 
Axtor, pracującego w trybie rębaka lub 
rozdrabniacza w zależności od materiału 
wejściowego. Materiał wyjściowy 
może być stosowany jako paliwo, bez 
konieczności dalszego przetwarzania. 
W przypadku bardziej wymagających 
odbiorców, materiał może być dalej 
waloryzowany poprzez przesiewanie i 
separację.

Zrębkowanie
zrębki z drewna opałowego lub czystych 
pozostałości leśnych są wykorzystywane 
jako paliwo od wielu lat. Seria rębaków 
Chippo produkuje wysokiej jakości 
zrębki, precyzyjnie cięte i o bardzo niskiej 
zawartości frakcji drobnej, które mogą 
być używane do ogrzewania domów lub 
w ciepłowniach na biomasę, w zależności 
od doboru ustawień noży i kosza 
sitowego.

Przesiewanie przy pomocy 
przesiewaczy gwiaździstych
Drobna frakcja, frakcja średnia i 
gruba mogą być produkowane 
przez przesiewacze gwiaździste firmy 
Komptech w jednym przejściu. Frakcja 
średnia jest zasadniczo frakcją paliwa 
użytkowego. Materiał wejściowy jest 
uwolniony od oblepionego brudu, gdyż 
przechodzi przez obracające się gwiazdy, 
zapewniające wysoką jakość użytkową 
frakcji z pozostałości pozrębowych w 
szczególności z karpin. Frakcja drobna 
jest przetwarzana na kompost, a cząstki 
nadgabarytowe są zawracane do 
rozdrabniania w rozdrabniaczach wolno- 
lub szybkoobrotowych.

Separacja kamieni
Pozostałości pozrębowe i zielone odpady 
komunalne są często zanieczyszczane 
kamieniami podczas ich zbierania 
i magazynowania. Kamienie są 
niepożądanym wtrąceniem, które obniża 
jakość oraz cenę biopaliwa. Separator 
Stonefex polepsza jakość paliwa poprzez 
usuwanie aż do 95% kamieni i materiałów 
inertnych. Jeśli jest to wymagane, 
materiały lekkie (plastiki, folie) mogą 
być oddzielone poprzez separację 
powietrzną przy pomocy Hurrikan. 
Najnowszy Hurrikana przeprowadza obie 
separacje w jednym kroku.

ROzdRabNiacz   
wYsOKOObROTOwY PRzEsiEwaNiE sEPaRacja
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6

rOzDrABNiANie / SzyBKOOBrOTOWe

•  długa jednostka podająca, 
otwarta z przodu, z 
możliwością napełniania z 
obu stron

•  agresywne podawanie 
materiału z kompresją 
wstępną dzięki 2 
poziomym walcom 
podającym

•  2 tryby rozdrabniania:  
tryb rozdrabniacza lub  
tryb rębaka 

•  idealny dostęp serwisowy 
do silnika (pod podłogą) 
oraz do jednostki 
rozdrabniającej

axtor
Dzięki uniwersalnemu rozdrabniaczowi 
typu AXTOr, gama produktów firmy 
Komptech w dziedzinie przetwórstwa 
biomasy jest już kompletna. Jako 
rozdrabniacz szybkoobrotowy produkuje 
materiał idealnie nadający się do procesu 
kompostowania, a przy redukcji obrotów 
w trybie zrębkowania, wytwarza paliwo 
do elektrociepłowni. Materiał wejściowy 
determinuje to, czy jest on zrębkowany 
ostrzami, czy rozdrabniany przy pomocy 
młotków.

Moc jest przenoszona za pomocą 
mocnego pasa napędowego na rotor 
poprzez dwubiegową przekładnię 
mechaniczną, a pochodzi z silnika 
Caterpillar umieszczonego w pozycji 
podpodłogowej. linia produktowa 
zawiera wysokowydajny Axtor 8012 oraz 
modele 6010/5010 dla średnich i dużych 
kategorii wydajnościowych. Maszyna 
może być zamontowana na przyczepie 
3-osiowej, naczepie albo podwoziu 
gąsienicowym z własnym napędem.

rozdrabnianie i zrębkowanie w jednej maszynie

PAliWO z BiOMASy 
DrzeWNeJ
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•  opracowany by 
produkować najwyższą 
jakość zrębków przy 
najniższych kosztach 
eksploatacji

•  aktywne podawanie, 
duży bęben w konstrukcji 
otwartej i wysokowydajny 
wyrzutnik dla wysokiej 
wydajności

•  innowacyjny system 
montażu ostrzy 
zrębkujących

•  starannie zaprojektowane 
dla wysokiej stabilności i 
niezawodności

•  rozbudowane opcje dla 
indywidualnych potrzeb

Chippo
Chippo to nowa generacja mobilnych 
maszyn zrębkujących firmy Komptech. 
Wybór Chippo oznacza najwyższy 
poziom jakości zrębków, przy najniższych 
kosztach eksploatacji. liczne funkcje 
zwiększają przepustowość i utrzymują 
niskie koszty zużycia, konserwacji i 
energii, są to m.in. funkcje aktywnego 
podawania, efektywnej geometrii cięcia i 
odprowadzania materiału przenośnikiem 
taśmowym.

Seria obejmuje Chippo 510C, jeden z 
najmocniejszych rębaków bębnowych z 
napędem od ciągnikowym i kilka wersji 
średnio-wysokowydajnych Chippo 5010 
Cd napędzanych z silnika samochodu 
ciężarowego. Dzięki wielu opcjom, 
urządzenie może być skonfigurowane 
dokładnie pod jego zadanie – 3- lub 
4-osiowa ciężarówka, sterowanie z kabiny 
samochodu ciężarowego lub dźwigu, 
rozkładana łuparka do pni i wiele więcej.

rębak bębnowy

zręBKOWANie
PAliWO z BiOMASy 
DrzeWNeJ
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paliwo z biomasy 
drzewnej

Crambo
Crambo rozdrabnia wszystkie rodzaje 
drewna i odpady zielone – od gałęzi 
i krzewów z dużą zawartością frakcji 
liściastej, po karpy ważące kilka ton, od 
nieprzetworzonych palet, po odpady 
drewniane z dużą zawartością zakłóceń – 
wszystko jest rozdrobnione do wybranej 
wielkości frakcji. Wolnoobrotowe walce 
wyposażone w ślimakowo ułożone 
narzędzia rozdrabniające minimalizują 
ilość drobnej frakcji, jak również obniżają 
hałas i powstawanie zapylenia.

Wielkość uziarnienia jest regulowana 
poprzez prostą wymianę koszy sitowych. 
Jest to kluczowa zaleta – Crambo może 
wytworzyć taką wielkość frakcji, jaka jest 
najlepiej dopasowana do danej aplikacji. 
rama pod zabudowę hakową, przyczepa 
kołowa lub podwozie gąsienicowe o 
płytach stalowych zapewniają pełną 
mobilność urządzenia. W modelach 
stacjonarnych, możliwość odseparowania 
jednostki rozdrabniania od napędu, 
upraszcza integrację maszyny w 
większym systemie technologicznym.

Mocny, uniwersalny rozdrabniacz

•  wysoka wydajność 
i uniwersalność 
zastosowania 

•  agresywne wciąganie 
materiału, dzięki 
przeciwbieżnie 
pracującym walcom 
rozdrabniającym

•  zmienna wielkość 
rozdrobnionej frakcji, 
dzięki łatwej wymianie 
koszy klasyfikacyjnych

•  odporny na 
zanieczyszczenia 

•  wolnoobrotowy ruch 
wałów minimalizuje hałas 
i emisje pyłu

•  Crambo direct: 
efektywny mechaniczne 
napęd wałów dla 
najwyższej ekonomii 
pracy

WOlNOOBrOTOWe
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•  separacja na dwie lub trzy 
frakcje jedną maszyną i za 
jednym przejściem 

•  wysoka wydajność z 
precyzyjną separacją 
frakcji dzięki systemowi 
samooczyszczania gwiazd 
CleANSTAr

•  wysoka elastyczność 
zmiany wielkości frakcji 
dosłownie w kilka sekund 

•  łatwa obsługa i serwis 
dzięki inteligentnej 
konstrukcji maszyny 

•  wielofunkcyjność z 
szeregiem opcji do 
wyboru 

mULtistar
Przesiewanie jest podstawowym krokiem 
w obróbce odpadów, surowców do 
recyklingu i biomasy. Separacja przy 
pomocy technologii przesiewania 
gwiaździstego znajduje coraz większe 
zastosowanie i w większości przypadków 
przesiewaczem tym jest właśnie Multistar. 
Przyczyna jest prosta – jedna maszyna 
i jedno przejście są wystarczające dla 
rozdzielenia materiału na dwie lub 
trzy frakcje. Jednostka przesiewająca 
jest nieustannie oczyszczana przez 
opatentowany system czyszczący 
CleANSTAr. Aby zmienić wielkość frakcji, 
operator po prostu naciska guzik, a 
maszyna robi resztę. 

elektryczny napęd zapewnia cichą, 
efektywną i ekonomiczną pracę. 
Dodanie funkcji separacji magnetycznej, 
pneumatycznej i oddzielania frakcji 
rolującej czynią przesiewacze gwiaździste 
wielofunkcyjnymi – wszystko jest 
możliwe. Typoszereg maszyn mobilnych 
zaczyna się od prostej wersji hakowej 
S3 do wysokowydajnej klasy XXl. 
Modułowa konstrukcja stacjonarnych 
przesiewaczy gwiaździstych umożliwia 
konfigurację zasobnika, pokładów 
przesiewających, separatora powietrznego 
i magnetycznego, tak aby utrzymać 
wszystkie prace separacyjne w zasięgu ręki.

Przesiewacze gwiaździste

PrzeSieWANie
PAliWO z BiOMASy 
DrzeWNeJ



KOMPOSTOWANie / PrzeSieWANie/ SePArACJA POWieTrzNASePArACJA

•  niezawodna separacja 
aż do 90% kamieni i 
materiałów inertnych (w 
zależności od materiału 
wejściowego) 

•  wydajność aż do 100 m³/h  
przy konfiguracji dla 
materiału wejściowego o 
wielkości 10-150 mm 

•  szeroki zakres zastosowań 
ze względu na prostą 
regulację wielkości frakcji

•  niskie zużycie energii 
dzięki napędom 
elektrycznym wszystkich 
komponentów 

•  kompatybilny z 
niemal wszystkimi 
mobilnymi maszynami 
przesiewającymi 

stoNEfEx
Separator kamieni Stonefex 3000 
niezawodnie i bardzo skutecznie usuwa 
kamienie i frakcje inertne z paliwa 
z biomasy. Materiałem wejściowym 
jest użyteczna frakcja biopaliwa z 
przesiewania, na przykład odpadów 
zielonych, materiału strukturalnego 
z kompostu lub zrębki leśnej. 
Opatentowany system ciśnieniowych 
i ssących dmuchaw generuje idealny 
przepływ powietrza w komorze 
separacji do usuwania kamieni i ciężkich 
elementów a nie drewna.

Frakcje które były do tej pory trudne 
do wykorzystania ze względu na dużą 
zawartość kamieni, teraz mogą być 
przetworzone w paliwo. Przetwórcy 
biomasy, czerpią zyski z wyższego popytu 
wśród klientów na lepszej jakości paliwa 
oraz z wyższych cen sprzedaży.

Separator kamieni

10

paliwo z biomasy 
drzewnej



KOMPOSTOWANie / PrzeSieWANie/ SePArACJA POWieTrzNA
PAliWO z BiOMASy 
DrzeWNeJ

Przerzucarka do pryzm 
kompostowych
Topturn X przeznaczony jest do 
najbardziej wymagających zastosowań. 
Napęd hydrauliczny w połączeniu z 
solidną ramą teleskopową umożliwia 
pełną mobilność w każdym terenie. 
zapewnia optymalne warunki pracy 
dla operatora i idealne warunki 
dojrzewania pryzm dzięki dużemu, 
hydraulicznie napędzanemu bębnowi 
przerzucającemu. Wybór spośród trzech 
typów oznacza odpowiedni rozmiar 
urządzenia dla każdej operacji.

•  bęben przerzucający o wielkich 
wymiarach dla wysokiej wydajności 
zapewnia pełne przerzucanie pryzm

•  napęd gąsienicowy dla maksymalnej 
mobilności na wszystkich rodzajach 
nawierzchni

•  opuszczana kabina ułatwiająca 
transport i łatwe wejście na pokład

•  trzy rozmiary i wiele opcji

Mobilne i stacjonarne przesiewacze 
bębnowe
Od zasobnika do bębna – na 
mobilnych przesiewaczach bębnowych, 
wszystko jest zaprojektowane dla 
wysokich wymagań operacyjnych. 
Niezwykle solidna konstrukcja 
zasobnika, równoległe prowadzenie 
taśmy przenośnika załadowczego 
i automatyczna kontrola poziomu 
napełnienia bębna przesiewającego 
zapewnia sprawne działanie. Praca na 
maszynach napędzanych elektrycznie 
jest szczególnie energooszczędna. W 
przypadku stacjonarnych przesiewaczy 
dostępne są bębny o średnicy do 2,5 m i 
długości do 12 m.

•  szeroka gama produktów dla każdej 
potrzeby

•  rozbudowane opcje dla 
indywidualnych konfiguracji

•  maszyny hydrauliczne według 
wytrzymałej, sprawdzonej technologii

•  seria Cribus z napędem elektrycznym 
o najniższych kosztach eksploatacji

•  maszyny stacjonarne w różnych 
konfiguracjach dla optymalnego 
dostosowania do lokalizacji i aplikacji

Separator kamieni i folii
Nowy Hurrifex jest połączeniem 
separatora kamieni oraz separatora 
powietrznego w jednym urządzeniu. 
Połączenie takie umożliwia oczyszczenie 
kompostu i biomasy z kamieni oraz 
lekkich zanieczyszczeń – głównie folii – 
w jednym przejściu. Łatwość regulacji 
parametrów pracy zapewnia Hurrifexowi 
szeroki zakres aplikacji, a skuteczność 
separacji sięga do ponad 90%.

•  połączenie dwóch maszyn w jedną 
pozwala na oszczędność przestrzeni, 
materiałów oraz wydatków na transport

•  szeroki zakres zastosowań, prosta 
obsługa, wysoka dyspozycyjność

•  niskie zużycie energii dzięki 
zastosowaniu elektrycznego napędu 
wszystkich podzespołów

•  dodatkowo do wersji stacjonarnej, 
dostępne są wersje na przyczepie z osią 
centralną i naczepie 

TOPTURN X PRzEsiEwaczE  
b bNOwE HURRifEX
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