
The reliable brand!
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Rozwiązanie dla ekonomicznego rozdrabniania 

odpadów drewnianych
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Sprawdzone systemy 
tnące UNTHA

Wolnoobrotowy system tnący

System tnący jest szczególnie odporny na metalowe 

materiały nie ulegające rozdrobnieniu i wyróżnia się niskim 

poziomem emisji pyłu i hałasu.

Możliwość indywidualnej adaptacji

System tnący może być dostosowany do 

rozdrabnianego materiału.

Wysoka ekonomiczność

Trwałość eksploatacyjna systemu tnącego wynosi kilka 

tysięcy godzin.

Kompaktowa budowa

Rozdrabniacz jest łatwy do zintegrowania z 

istniejącymi urządzeniami.

4-wałowy system tnący:

Sprawdzony i opatentowany 4-wałowy system tnący został 

stworzony specjalnie z myślą o trudnych wyzwaniach. 

Tarcze tnące nie są podatne na uszkodzenia przez materiały 

nienadające się do rozdrabniania, są przeznaczone do 

intensywnej pracy w trybie ciągłym a, ze względu na ich 

długą żywotność, są szczególnie ekonomiczne.



3

Bardzo niezawodne rozdrabniacze RS30 i RS40 
znajdują zastosowanie w przemyśle drzewnym. 
Charakteryzują się one wysoką niezawodnością i 
wydajnością.

4-wałowy system tnący może być dostosowany do 
różnego rodzaju surowców i szczególnie dobrze nadaje 
się do przetwarzania kory, mokrego drewna, tektury i 
resztek drewna z wtrąceniami metalu.

Dzięki swojej kompaktowej budowie, rozdrabniacze 
4-wałowe nadają się do zdecentralizowanego 
recyklingu elementów drewnianych bezpośrednio przy 
maszynach produkcyjnych. Maszyny serii RS posiadają 
solidną konstrukcję i doskonale nadają się do pracy 
ciągłej. Niskie wymagania w zakresie konserwacji 
i wysoka wydajność eksploatacyjna zapewniają 
szczególnie niskie koszty eksploatacji.

Zakres zastosowania
» Lite drewno (długie elementy, drzazgi)

» Forniry

» Tektura/papier (wraz z drewnem)

» Kora

» itp.

RS30/40
4-wałowy system rozdrabniający
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Określona wielkości frakcji

W zależności od wymagań, szeroka gama sit zapewnia możliwość uzyskania wiórów drzewnych 

o pożądanej wielkości rozdrobnienia. Specjalne noże zapewniają wysoki poziom jednorodności 

wiórów i ich precyzyjnie dostosowane do dalszego zastosowania (brykietowanie, ogrzewanie).

Duża powierzchnia sita pozwala na osiągnięcie wysokiej przepustowości.

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja

Wysokiej jakości komponenty oraz unikalna żeliwna rama zapewniają długą trwałość maszyny i czynią z tego 

rozdrabniacza jeden z najbardziej wytrzymałych modeli w swojej klasie. Dzięki kompaktowej budowie maszyna ta ma 

niskie wymagania w zakresie powierzchni montażowej i można ją łatwo zintegrować z istniejącą instalacją.

Ekonomiczny system tnący

Materiał jest wciągany przez system tnący, co eliminuje konieczność stosowania popychacza. Wolnobieżny 

system cięcia utrzymuje niski poziom generowanego hałasu i pyłu. 4 Wałowy układ tnący ma żywotność kilku 

tysięcy godzin roboczych i jest bardzo odporny na zniszczenia.

Korzyści dla klientów
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Elektroniczne systemy bezpieczeństwa

System automatycznego wykrywania materiałów nieulegających rozdrobnieniu oraz funkcja wyłączania 

urządzenia i automatycznej zmiany kierunku obrotów w przypadku przeciążenia silnika chroni jednostkę 

napędową przed uszkodzeniem. Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie maszyny na 

biegu jałowym, co dodatkowo obniża koszty zużywanej energii.

Unikalna gwarancja

Jako dowód doskonałej jakości naszych produktów oferujemy 3 lata gwarancji*. 

Naszym standardom jakości zaufało już wiele renomowanych fi rm.

*3 lata lub 2000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi szybciej

Niezawodny układ napędowy

Zmniejszenie natężenia prądu rozruchowego i mocy szczytowej dzięki 

stopniowemu uruchamianiu obu silników oraz, wymagająca niewielkich 

czynności konserwacyjnych, elastyczna przekładnia pracująca w kąpieli 

olejowej zapewniają wysoki moment obrotowy tarcz tnących.

Prosta konstrukcja sprawia, że maszyna charakteryzuje się wysokim stopniem 

bezawaryjności i niskimi wymaganiami w zakresie konserwacji.

Opcje

Dodatkowe wyposażenie mechaniczne
» Tarcze tnące dostosowane do potrzeb 

klienta dostępne na zamówienie
» Automatyczny system centralnego 

smarowania
» Wzmacniane sito

Dodatkowe wyposażenie elektryczne
» Modernizacja systemu sterowania 

(bariera świetlna, nadrzędny system 
sterowania, magistrala BUS itp.)

» Integracja urządzeń peryferyjnych 
z układem sterowania

» Aktywacja mechanizmu ssania
» Automatyczne uruchamianie

Akcesoria
» Okapy wentylacyjne (zasysanie powietrza 

jest możliwe z czterech stron)
» Leje zasypowe i podwozia 

dostosowane do potrzeb klienta
» Kilka systemów doprowadzania 

wysypu (przenośniki taśmowe, pr-
zenośniki ślimakowe itp.)

» Szeroki asortyment separatorów metalu

Usługi
» Pakiety opieki i wsparcia UNTHA 

(Podstawowy, Standardowy, Profesjonalny): 
Gwarantują, że maszyny UNTHA 
są zawsze sprawne pod względem 
technicznym i gotowe do pracyPoglądowa ilustracja 

rozdrabniacza RS30

LATA
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2 x 5,5/2 x 7,5/2 x 11
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ok. 23

ok. 34

15 - 40

ok. 1100

ok. 80

Maks. 3

2 x 15/2 x 18,5

480/750/960 x 700

4

ok. 24

ok. 32

15 - 40

ok. 1700/2100/2400

ok. 80

Maks. 7

Moc znamionowa rotora

Szczelina tnąca

Liczba wałów

Prędkość obrotowa wału głównego

Prędkość obrotowa wału dodatkowego

Średnica sit

Waga

Poziom ciśnienie akustycznego LPA 1m

Przepustowość*, średnica sita 15 - 25 mm

kW

mm

obr./min

obr./min

mm

kg

dB (A)

mp/h

DANE TECHNICZNE

*)  W zależności od rodzaju materiału i średnicy sita

WYMIARY 
MASZYNY

Wszystkie wymiary podano w mm CW – szerokość zespołu tnącego
*Ilustracja poglądowa (lej i podwozie ie są objęte standardowym zakresem dostawy)
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Autoryzowany partner handlowy UNTHA Dotrzymujemy obietnic

Od momentu powstania w 1970 r. jesteśmy wierni obietnicy bycia 
„niezawodną marką” (ang. „the reliable brand”), która odnosi się 
do każdego produktu i każdej dostarczanej przez nas usługi.

Wkładamy wiele wysiłku w to, aby stale być przed naszymi 
konkurentami i dawać naszym klientom pewność, że wybierając 
UNTHA podjęli najlepszą dla siebie decyzję biznesową.

Dopasowane do potrzeb i długowieczne systemy 
rozdrabniania

Produkty i obsługa jakości PREMIUM

Wszechstronne i skupione w jednym miejscu 
kompetencje, począwszy od rozwoju po 
produkcję 

Niezawodna obsługa klienta w połączeniu z 
najlepszym technicznym know-how 

Ponad 10 000 zadowolonych klientów na całym 
świecie

5 powodów, by wybrać fi rmę UNTHA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Zastrzegamy możliwość wystąpienia 
błędów w składzie i druku. Wszystkie ilustracje są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu.
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