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UNTHA na żywo podczas targów IFAT 2022 

Więcej pokazów na żywo niż kiedykolwiek, więcej doświadczeń z 

bliska 

 

Wraz z długoletnim klientem Breitsamer Entsorgung, UNTHA stwarza dodatkową, szczególnie 

atrakcyjną okazję do zobaczenia na żywo kilku maszyn, oprócz prezentacji na stoisku IFAT 2022. 

Od wtorku 31 maja do czwartku 2 czerwca 2022 r. codziennie o godzinie 16.00 odbywać się będą 

pokazy na żywo, w których różne materiały zostaną poddane praktycznym testom.  

 

Nigdzie bardziej nie można przekonać się o wydajności i elastyczności niszczarki, jak podczas pokazu 

jej pracy na żywo. To właśnie UNTHA shredding technology zaoferuje, tym razem w ramach IFAT 2022, 

zarówno podczas dni demonstracji i pokazów VDMA poświęconych biomasie, jak i specjalnie dla 

klientów i zainteresowanych stron.  

 

Od drewna odpadowego po sprzęt AGD 

Austriacki specjalista w zakresie rozdrabniania prezentuje całą gamę mobilnych niszczarek na terenie 

Breitsamer Entsorgung. Pokazane zostaną maszyny XR3000RC mobil-e, XR3000C mobil-e i nowy 

ZR2400W mobil-e podczas przetwarzania różnych materiałów, takich jak: drewno odpadowe A2-A3, 

opony, profile okienne, złom MBA/gwoździe, materiał w rolkach, mieszane odpady budowlane, 

warkocze pulpera i sprzęt AGD. Eksperci z zespołu UNTHA będą towarzyszyć pokazom i odpowiedzą 

na pytania oraz zaprezentują szczegóły maszyn.  

 

Szczegóły i rejestracja 

W trakcie pokazów na żywo organizowanych we wtorek, środę i czwartek podczas targów IFAT 2022 

dostępny będzie bezpłatny transfer bezpośrednio z targów na teren pokazów i z powrotem. Na pokaz 

należy się koniecznie zarejestrować, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie szczegóły są 

dostępne na stronie www.untha.com/de/messen/ifat2022#live. 

 

Loteria na bezpłatny pokaz 

Specjalnie dla wszystkich uczestników pokazów na żywo zostanie rozlosowany bezpłatny pokaz 

maszyny UNTHA. Demonstracja testowa na terenie własnej firmy daje możliwość przetestowania 

rozwiązań UNTHA – przy użyciu swojego materiału. Wielu klientów skorzystało już z tej możliwości w 

ostatnich latach – w efekcie prawie zawsze po przekonującej demonstracji dokonywano zakup. 
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Co jeszcze UNTHA pokaże na targach IFAT 2022? 

UNTHA będzie prezentowała w hali B6, na stoisku 127/226, m.in. maszyny nowej klasy ZR, sprawdzoną 

klasę XR i technologię czterowałową RS, inteligentne systemy wspomagania UNTHA GENIUS oraz 

pełen zakres usług Centrum kompetencji serwisowych UNTHA. Niszczarka XR będzie prezentowana 

jako wersja mobilna podczas dni demonstracji i pokazów VDMA.  

 

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane komunikaty prasowe i wszelkie informacje o udziale 

UNTHA na targach IFAT można znaleźć na stronie https://www.untha.com/de/messen/ifat2022. 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 lat niezawodności w technologii rozdrabniania 

 

UNTHA shredding technology opracowuje i produkuje dostosowane do potrzeb i niezawodne systemy 

rozdrabniania. Zakres zastosowań rozciąga się od odzysku cennych materiałów do recyklingu, poprzez utylizację 

drewna odpadowego i z odzysku, aż po przetwarzanie odpadów na paliwa wtórne. W ten sposób firma wnosi istotny 

wkład w ochronę zasobów oraz zrównoważony recykling i redukcję odpadów. 

 

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

wykwalifikowanych pracowników i jest reprezentowana przez globalną sieć sprzedaży w ponad 40 krajach na 

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

zorientowanej na przyszłość branży. 

 

Kontakt prasowy: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel: +43 (0) 6244 7016 365 

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

e-mail: sandra.hribernik@untha.com 

Strona internetowa: www.untha.com 
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