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UNTHA na targach Holz-Handwerk 2022 

Indywidualne, kompletne rozwiązania dla przedsiębiorstw zajmujących się 

obróbką drewna  

 

Posiadająca 50-letnie doświadczenie w zakresie technologii rozdrabniania firma UNTHA shredding 

technology z siedzibą w Kuchl koło Salzburga jest niezawodnym partnerem dla przedsiębiorstw 

zajmujących się obróbką i przetwarzaniem drewna i specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach. 

Międzynarodowy specjalista w branży rozdrabniania przedstawi na targach Holz-Handwerk 2022 w 

Norymberdze swoją sprawdzoną ofertę produktów do rozdrabniania drewna. Odwiedzający stoisko 

UNTHA będą mogli zobaczyć na żywo demonstracje kompaktowych, energooszczędnych jednowałowych 

rozdrabniaczy do drewna LR520 i LR630.  

 

Firma UNTHA jest wysoce kompetentnym partnerem dla stolarni, zakładów ciesielskich, tartaków oraz całej 

branży przemysłu drzewnego i przetwórstwa drewna, co znajduje również odzwierciedlenie w 3-letnim pakiecie 

opieki i wsparcia gwarancyjnego. W zależności od indywidualnego zastosowania i ilości przetwarzanych odpadów 

drewnianych, rozdrabniacze są dostosowywane do wymagań stosujących je firm zajmujących się obróbką i 

przetwórstwem drewna. Produkują one jednorodne, nadające się do odzysku zrębki drewniane, które można 

wykorzystać do celów odzysku energii termicznej (w piecach opalanych wiórami drzewnymi) lub do brykietowania, 

poprzez przetworzenie odpadów drewnianych w cenny surowiec. 

  

Obecność na targach Holz-Handwerk jest obowiązkowa 

Dla austriackiego eksperta w dziedzinie rozdrabniania, firmy UNTHA, obecność na odbywających się co dwa lata 

wiodących targach obróbki i przetwórstwa drewna Holz-Handwerk, jest absolutną koniecznością. Firma 

wykorzystuje to wydarzenie zarówno do pozyskiwania nowych kontrahentów, jak i do wsparcia już istniejących 

klientów. Ponadto targi są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z międzynarodowymi partnerami 

handlowymi firmy UNTHA. Priorytetem dla firmy UNTHA pozostaje najwyższa jakość oraz możliwość oferowania 

technologii rozdrabniania i powiązanych z nią urządzeń peryferyjnych jako indywidualnych, kompletnych 

rozwiązań. Eksperci firmy UNTHA są do dyspozycji bezpośrednio na stoisku i oferują indywidualne doradztwo we 

wszystkich kwestiach związanych z rozdrabnianiem odpadów drewna. 

 

Demonstracje na żywo: LR520 i LR630 

Opracowując rozdrabniacz do drewna LR520, firma UNTHA kierowała się wymaganiami małych przedsiębiorstw. 

Urządzenie jest wyjątkowo kompaktowe, niezawodne i energooszczędne. Prosta, niewymagająca konserwacji 

technologia i niewielka powierzchnia (<1 m²) umożliwiają szczególnie wydajne przetwarzanie resztek drewna. 

LR520 to idealny wybór dla firm, które przetwarzają do 3 m³ odpadów drewna tygodniowo. Jednowałowy 

rozdrabniacz LR630 to najpopularniejszy model wśród właścicieli stolarni i zakładów ciesielskich. Szczególnie dla 
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zakładów obróbki drewna, w których generowane są niewielkie ilości odpadów jest to niezawodny partner w 

produkcji zrębków drewnianych, które mogą być wykorzystywane jako paliwo lub dalej przetwarzane na pelety i 

brykiety. Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie rozdrabniania w branży przemysłu 

drzewnego, zapraszamy do odwiedzenia stoiska 706 w hali 12. 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 lat niezawodności w technologii rozdrabniania 

 

UNTHA shredding technology opracowuje i wytwarza zoptymalizowane i niezawodne systemy rozdrabniania. Spektrum 

zastosowań sięga od odzysku wartościowych surowców do recyklingu, poprzez utylizację odpadów drewnianych, aż po 

przetwarzanie odpadów do poziomu paliw wtórnych. Dzięki temu firma ma swój istotny wkład w ochronę zasobów i 

zrównoważoną gospodarkę odpadami. 

 

UNTHA została założona w roku 1970 i ma swoją siedzibę w Kuchl koło Salzburga. Firma zatrudnia ponad 300 wysoko 

wykwalifikowanych pracowników i poprzez sieć przedstawicieli handlowych obecna jest w ponad 40 krajach świata na 

wszystkich kontynentach. To powoduje że UNTHA jest jednym z najważniejszych producentów w rozwijającej się i 

przyszłościowej branży. 

 

Kontakt dla prasy: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Tel. kom.: +43 (0) 664 83 09 449 

E-mail: sandra.hribernik@untha.com 

Strona www: www.untha.com 
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