
UNIWERSALNE ROZDRABNIACZE



ROZDRABNIACZ WSTĘPNY UC 
Wolnoobrotowy, dwuwałowy

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ KOŃCOWY UG
Wolnoobrotwy, jednowałowy, do produkcji RDF 

MATERIAŁY
odpady wielkogabarytowe, 
komunalne i przemysłowe, 
opony, beczki stalowe 
i plastikowe, profile aluminiowe, 
filtry, folie, papier, karton, 
tekstylia, dywany, materace, 
blachy, kable, PCV, itp. 

MATERIAŁY
frakcje energetyczne  
ze zmieszanych odpadów 
komunalnych, przemysłowe, 
wielkogabaryty, złom  
elektryczny i elektroniczny, 
kable, tworzywa sztuczne, 
odpady aluminiowe,
zużyte filtry i opony, 
beczki ze stali, papier,
tektura,̨ itp. 

wyższe bezpieczeństwo pracy: automatyczne, 
selektywne wykrywanie zanieczyszczeń i automatyczny 
rewers wałów

specjalny system wymiany noży z różnymi wielkościami 
noży, które mogą być po wyjęciu ostrzone i mocowane 
na nowo

możliwość zastosowania zasobników załadowczych 
o różnych rozmiarach w zależności od materiału 
wsadowego

hydrauliczny dopychacz materiału dla wyższej 
wydajności

najwyższa wydajność rozdrabniania i wyjątkowo wysoka 
żywotność – zasada działania nożyc gilotynowych, pełne 
rotory wykonane ze wzbogacanych stali specjalnych, 
odkuwane z jednego odlewu 

noże wykonane z wysokowytrzymałej stali ulepszanej 
cieplnie z możliwością wykorzystania 4 krawędzi 
tnących 

energooszczędny napęd i zabezpieczenie maszyny – koła 
zamachowe ze sprzęgłem przeciwprzeciążeniowym

sita wykonane ze stali Hardox, wymienne segmenty 
sitowe opuszczane hydraulicznie, wielkość oczek 
5-100 mm

  ANDRITZ UC 1050 UC 1200 UC 1200 H UC 1300 UC 1300 H UC 1500 UC 2000 UC 2000 H

napęd elektryczny

moc (kW): 2x15 2x15 2x22 2x30 2x30 2x30 2x55 2x75

2x22 2x22 2x37 2x45 2x45 2x45 2x75 2x90

2x37 2x37 2x45 2x55 2x55 2x55 2x110

2x55 2x75 2x75

wał rozdrabniający

długość (mm): 1050 1200 1200 1300 1300 1500 2000 2000

ilość obrotów (min-1): 11-27 11-27 11-27 11-27 11-27 11-27 11-27 11-27

szerokość noży (mm): 40/80 40/80 50/70/100 50/70/100 50/70/100 50/70/100 50/70/100 70/100
pow. przekroju komory rozdrab.  
(mm x mm): 1050x850 1200x850 1200x850 1300x1100 1300x1100 1500x1100 2000x1100 2000x1300

waga maszyny* (kg): 7000 9000 13000 20000 21000 23000 32000 40000
wydajność  
(w zależności od materiału)(t/h): 3-5 4-7 5-8 7-10 7-12 8-15 15-20 20-40

H – wersja z 5-kątnymi nożami dla większego wykorzystania mocy maszyny
* w zależności od konfiguracji

ANDRITZ UG 600 S UG 1000 S UG 1000 R UG 1000 H UG 1600 S UG 1600 R UG 1600 H UG 1600 E UG 2000 E

napęd elektryczny

moc (kW): 55 90 160 160 110 250/315 250/315 250/315 315

wał rozdrabniający

długość (mm): 600 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600 2000

ilość obrotów (min-1): 150-600 180-250 250-300 160-250 180-250 250-300 160-250 250-300 250-300

ilość noży (szt.): 30 30 30 35 48 48 56 48 60
pow. przekroju komory rozdrab. 
(mm x mm): 600x500 1000x600 1000x800 1000x800 1600x600 1600x800 1600x800 1600x800 2000x800

waga maszyny* (kg): 4500 11500 18500 18500 20000 23500 24500 25000 34500

wydajność** (t/h): do 1 do 3 do 8 do 5 do 5 do 12 do 7 do 11 do 15

S – wersja z nisko osadzonymi nożami o standardowej średnicy rotora, do uniwersalnego zastosowania
R – specjalna wersja z wyżej zamocowanymi nożami o wyższej prędkości obrotowej, większa średnica rotora oraz powierzchnia przesiewająca i tnąca
H – wersja do wymagających materiałów, wyposażona w rotor o dużej średnicy i ze specjalnymi okładzinami, z wysoko zamontowanymi nożami
E  – wersja do jednorodnych materiałów z kompaktową budową i niskim zapotrzebowaniem na energię 
* w zależności od konfiguracji
** w zależności od materiału i wielkości oczka w sicie



UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ QZ
Poprzeczny, cross-flow 

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ BIO-QZ
Poprzeczny, cross-flow 

MATERIAŁY
zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, lodówki,  
płytki drukowane,  
puszki, bloki silników,  
wióry metalowe, żużle,  
puszki po aerozolu,  
kompozyty aluminium/miedzi/
plastików, itp.

MATERIAŁY
odpady organiczne,
kiszonka kukurydziana, 
skoszona trawa,
rośliny energetyczne,
żywność w opakowaniach,
materiały odnawialne,
obornik koński, krowi, kurzy, 
buraki cukrowe, itp.

idealne przygotowanie materiałów kompozytowych 
do dalszego przetwarzania, różnorodność wsadu  
– także mix materiałów 

innowacyjna zasada działania – łagodne i szybkie 
rozrywaniu wsadu przy zastosowaniu siły uderzenia 
łańcucha

energooszczędny i żywotny napęd pasowy 

niskie zużycie narzędzi roboczych w porównaniu do 
noży w klasycznych rozdrabniaczach, szybka wymiana 
narzędzi

różne prędkości obrotowe i narzędzia rozdrabniające 
dla różnych materiałów 

doskonałe przygotowanie wsadu do procesu 
fermentacji umożliwia podniesienie ekonomicznej 
wydajności całego zakładu - wyższy uzysk gazu 

zoptymalizowany wylot i krzywizna drzwi zapobiegają 
blokowaniu materiału

odporny na zakłócenia metalowe i mineralne

ANDRITZ QZ 900 QZ 1200 QZ 1600 QZ 2000 QZ 2500

moc napędu elektr. (kW): 75 90 160 250 315

średnica komory roboczej (mm): 900 1200 1600 2000 2500

wydajność*

elektronika (t/h): 1 2 3-5 8 - 12 12 - 15

lodówki (szt./h): - 20** 30 - 40** 50 - 70 90 - 120

katalizatory (t/h): 0,5 1 3 - 4 8 - 10 na życzenie

wióry metalowe (t/h): - - 8 - 10 15 - 20 20 - 30

złom z puszek (t/h): 0,5 - 1*** 1 - 2
6 - 7  stal 8 - 10 stal 12 - 15 stal

3 - 4 alu 4 - 5 alu 6 - 8 alu

żużel (t/h): 1 - 1,5 1,5 - 2 4 - 5 8 - 12 15 - 20

odpady komunalne (t/h): 1 - 4 2 - 6 6 - 12 15 - 20 20 - 30

* w zależności od materiału i sposobu użytkowania
** wstępnie rozdrobnione
*** niezbelowane lub rozbite bele

ANDRITZ Bio-QZ 900 Bio-QZ 1200 Bio-QZ 1600

moc napędu elektr. (kW): 55/75 75/90 132/160

średnica komory roboczej (mm): 900 1200 1600

wydajność* 

kiszonka kukurydziana (t/h): do 6 do 10 do 20

buraki cukrowe (t/h): do 6 do 15 do 30

skoszona trawa (t/h): do 3 do 5 do 10

obornik (t/h): do 2 do 3 do 8

opakowana żywność (t/h): do 4 do 6 do 10

odpady komunalne (t/h): do 5 do 10 do 20

* w zależności od materiału, mocy napędu i trybu pracy



UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ FRANSSONS FRP
Średnioobrotowy, jednowałowy 

MATERIAŁY
odpady gabarytowe, 
bele tekstyliów, plastików, 
drewno, plandeki,
odpady przemysłowe,
komunalne,
plastik, papier, 
rolki, sieci, itp.

MATERIAŁY
odpady komunalne,
odpady przemysłowe,
plastik, tekstylia, 
aluminiowe puszki,
kartony i papier, 
drewno i palety,
materace, itp.

rozdrabnia duże ilości odpadów do rozmiaru frakcji 
50-200 mm

ciągły systemem cięcia nożami o zoptymalizowanej 
geometrii, która zapewnia wysoką wydajność

hydrauliczny popychacz materiału do rotora z unikalnym 
systemem uszczelnienia 

łatwy dostęp do wału, szybka wymiana zębów dzięki 
mocowaniu śrubowemu

niskie zużycie energii elektrycznej, niska emisja pyłu 
i poziom hałasu

rozdrabnianie materiału do frakcji 10-150 mm   
w jednym kroku, różne programy rozdrabniania

hydrauliczny popychacz materiału do rotora z unikalnym 
systemem uszczelnienia

nie wymaga zewnętrznego chłodzenia rotora

przyjazny w serwisowaniu: łatwa wymiana sit i noży, 
szybka wymiana zębów dzięki mocowaniu śrubowemu

możliwość wtryskiwania wody do zasobnika

ROZDRABNIACZ WSTĘPNY FRANSSONS FRX
Wolnoobrotowy, jednowałowy, do produkcji RDF
  

ANDRITZ FRX-2000 FRX-3000

moc napędu elektr. (kW): 220 - 320 264 - 400

przekrój wlotu leja zasyp. (mm): 2490 x 1980 2490 x 2980

wał rozdrabniający

ilość obrotów (bez falownika) (min-1): 60 60

długość (mm): 2000 3000

średnica (mm): 800 800

ilość noży (szt.): 42 62

szerokość noża (mm): 100 100

ilość przeciwnoży (szt.): 5 8

masa maszyny* (kg): 26000 35000

wydajność** (t/h): 5 - 48 5 - 58

* w zależności od konfiguracji
** w zależności od materiału i wielkości oczka w sicie

  ANDRITZ FRP-900 FRP-1400 FRP-1500 FRP-2000 FRP-1800 FRP-2500 FRP-3000

moc napędu elektr. (kW): 22 lub 30 37 lub 45 45 lub 55 55 lub 75 75 lub 90 lub 110 2 x 75 2 x 7 lub 2 x 90

przekrój wlotu leja zasyp. (mm): 920 x 1120 1420 x 1120 1420 x 1200 1500 x 1200 1950 x 1200 1760 x 1850 1760 x 1850

wał rozdrabniający

ilość obrotów (bez falownika) (min-1): 109 109 80 80 80 60 60

długość (mm): 900 1400 1500 2000 1800 2500 3000

średnica (mm): 250 250 400 400 400 600 600

ilość noży (szt.): 50 78 64 62 86 74 102

szerokość noża (mm): 35 35 48 48 48 48 48

ilość przeciwnoży (szt.): 2 3 3 4 5 8 9

masa maszyny* (kg): 2000 2600 3200 5500 7800 13000 16000

wydajność ** (t/h): 0,3 - 1,0 0,5 - 1,4 0,8 - 2,4 1,0 - 3,0 1,5 - 5,0 3,0 - 8,0 4,0 - 10,0

* w zależności od konfiguracji
** w zależności od materiału i wielkości oczka w sicie



ZESTAWIENIE MASZYN
Rozdrabnianie wstępne, granulowanie

ROZDRABNIACZ 
WSTĘPNY UC

Do odpadów wielkogabarytowych: 
opon, kabli, plastików, odpadów komunalnych,  
przemysłowych, blach i PCV, itp.

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ QZ 

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ 
FRANSSONS FRP

Jednostopniowe rozdrabnianie:
odpady komunalne, odpady przemysłowe, plastik,  
tekstylia,  aluminiowe puszki, kartony i papier,  
drewno i palety, materace, itp.

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ BIO-QZ

Używany do wstępnej obróbki w biogazowniach: 
rozdrabnia odpady organiczne, żywność w opakowaniach, 
rośliny, nawozy naturalne, buraki cukrowe, itp.

UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ 
KOŃCOWY UG

Granulacja do zadanej frakcji: 
rozdrobnionych wstępnie opon, kabli, złomu z miedzi 
i aluminium, złomu elektrycznego i elektronicznego, 
plastików i odpadów komunalnych, itp.

Przykładowa linia technologiczna do przetwarzania zużytych opon

UC

UG

UG

Dekomponuje i rozdrabnia odpady:
elektryczne i elektroniczne, panele solarne, 
monitory, części samochodowe, materiały kompozytowe 
(metal-plastik), puszki po aerozolach, itp.

ROZDRABNIACZ WSTĘPNY 
FRANSSONS FRX

Wszechstronny rozdrabniacz wstępny do:
odpady gabarytowe, bele tekstyliów, plastików, drewno,  
plandeki, odpady przemysłowe, komunalne,  
plastik, papier, itp.

RDF RDF



OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Maszyny mobilne (rozdrabniacze wolnoobrotowe,  
separatory pneumatyczne i magnetyczne,  przesiewacze  
bębnowe i gwiaździste, przerzucarki do pryzm  
kompostowych, rębaki  szybkoobrotowe), mieszarko-
rozdrabniacze oraz linie technologiczne do produkcji 
paliwa RDF i do fermentacji mokrej produkcji  
Komptech GmbH (Austria).

Prasy belujące produkcji firmy Macpresse Europa S.r.l. 
(Włochy).

Automatyczne owijarki do bel sprasowanych  
produkcji firmy PTF Haeusser GmbH (Niemcy).

Rębako-rozdrabniacze do gałęzi i odpadów zielonych 
produkcji firmy TS Industrie (Francja/Niemcy).

Rozrywarki do worków i otwieraczki do bel produkcji 
firmy Matthiessen Lagertechnik GmbH (Niemcy).

Uniwersalne rozdrabniacze do recyklingu i produkcji 
paliwa RDF produkcji firmy Andritz MeWa (Niemcy).

Separatory rezonansowe typu flip flop i sita wibracyjne 
produkcji firmy Binder+Co (Austria). 

Stacjonarne separatory powietrzne i stoły separujące 
materiały w zależności od ich gęstości produkcji firmy 
Trennso-Technik (Niemcy).

Separatory magnetyczne i wiroprądowe produkcji 
firmy Eriez Magnetics Europe (USA).

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

tel. +48 22 644 03 05
fax +48 22 649 08 51

www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl

Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków

tel./fax +48 12 380 15 35
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i specyfikacji ze względu na ciągły rozwój maszyn. 

NIEZAWODNY SERWIS
Jak tylko nas potrzebujesz

duże składy części zamiennych gwarantują szybkie dostawy

modularne konstrukcje i wymienne systemy umożliwiają łatwy 
i szybki montaż na miejscu pracy

często możliwa diagnostyka na odległość, aby przyspieszyć czas reakcji 
serwisu i zmniejszyć koszty transportu


