
The reliable brand! Customer 
Success Story

„Mamy same słowa pochwały dla naszego urządzenia i już kilka innych zakładów 
stolarskich pytało nas o nie. Z przyjemnością poleciliśmy im fi rmę UNTHA.“

- Gerhard Kienpointner (Dyrektor zarządzający Kienpointner GmbH) 

KLIENT

Kienpointner GmbH

MATERIAŁ

Wszystkie rodzaje resztek 
drewna (desek, sklejkę, 

drewna litego, ścinki)

ROZDRABNIACZ

LR1000

WYDJANOŚĆ

W zależności od ilości pro-
dukowanego drewna odpa-
dowego, rozdrabniacz jest 

używany codziennie.
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KLIENT

Kienpointner, duża fi rma stolarska z siedzibą w Waidring w 
Tyrolu, specjalizuje się w wyposażaniu wnętrz hotelowych i 
dostarczaniu kompletnych rozwiązań meblowych. Rodzinna 
fi rma zatrudniająca 85 osób, która wszystko produkuje we 
własnym zakresie i na zamówienie, od pokoi hotelowych 
po strefy wellness, wnętrza restauracji i recepcje. Dyrektor 
zarządzający Gerhard Kienpointner jest przedstawicielem 
piątego pokolenia, które prowadzi fi rmę założoną w 1896 
roku.

WYZWANIE

Firma poszukiwała odpowiedniego rozwiązania w zakresie 
rozdrabniania odpadów drewnianych. W ubiegłym roku 
pojawiła się konieczność pilnego zakupu nowego rozdrab-
niacza do drewna, gdy po pożarze trzeba było wymienić 
maszynę, z której do tej pory korzystano w zakładzie Kien-
pointner. Firma miała jednak bardzo nietypowe wymaganie 
– maszyna miały być zainstalowana w kanale, dlatego też 
musiała być maksymalnie kompaktowa.

ROZWIĄZANIE

Dzięki rozdrabniaczowi do drewna LR1000 fi rmy UNTHA 
udało się znaleźć wreszcie właściwą maszynę. „Nasza 
wyjątkowa sytuacja pozwalała na zastosowanie tylko 
rozdrabniacza o bardzo specyfi cznych wymiarach. 
Rozdrabniacz musiał być także dostępny ze wszystkich 
stron, ponieważ w celu wykonania czynności konserwacyj-
nych do kanału trzeba schodzić po drabinie. Innym ważnym 
czynnikiem było to, że system podawania musiał być równo 
z posadzką, ponieważ rozdrabniamy nie tylko odpady z 
maszyn stolarskich, które wsypujemy do leja przy użyciu 
wózka widłowego, ale także wstępnie pocięte elementy z 
litego drewna spoza naszej fi rmy oraz resztki drewna, które 
wrzucamy bezpośrednio do rozdrabniacza przez otwór w 
posadzce”, wyjaśnia Gerhard Kienpointner

DECYZJA O ZAKUPIE

Obok jakości i wydajności, jednym z najważniejszych 
kryteriów przy podejmowaniu decyzji o zakupie była 
kompaktowość rozdrabniacza. Firma Kienpointner GmbH 
interesowała się rozdrabniaczami do drewna UNTHA już 
od dłuższego czasu, ponieważ wielokrotnie natknęła się na 
nie na targach branżowych, a kilka lat temu uczestniczyła w 
zwiedzaniu zakładu w Kuchl.




