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Nowość w firmie Rieger Entsorgung: mobilny rozdrabniacz XR3000RC firmy UNTHA 

Od testów po decyzję o zakupie 

 

Dzięki możliwości przetestowania rozdrabniacza bezpośrednio w firmie klienta, UNTHA oferuje 

swoim kontrahentom szczególnie korzystne warunki w celu wyboru rozwiązania 

odpowiadającego ich potrzebom. Firma Rieger Entsorgung z Neumarkt am Wallersee 

skorzystała z tej możliwości i latem 2021 r. przez cały miesiąc testowała u siebie mobilny 

rozdrabniacz XR firmy UNTHA z nowym systemem tnącym RC. Wniosek: Firma była pod tak 

dużym wrażeniem demonstracyjnego urządzenia, że zdecydowała się na zakup nowego mobil-e 

XR3000RC! 

 

Jako jedna z wiodących austriackich firm recyklingowych, Rieger zajmuje się przede wszystkim 

utylizacją i profesjonalnym recyklingiem różnych odpadów,  np. odpadów przemysłowych i 

gospodarczych, odpadów drzewnych, odpadów zielonych, złomu żelaznego, opon, odpadów 

elektronicznych i wielu innych. Do przetwarzania odpadów drzewnych firma poszukiwała 

energooszczędnego, pojedynczego rozwiązania, które gwarantowałoby przepustowość od 30 do 40 

t/godz. i granulację od G10 do G100.  

 

Decyzja o zakupie została podjęta po przeprowadzeniu testów. Dyrektor zarządzający firmy, Johann 

Rieger mówi: „Firma UNTHA udostępniła nam do przetestowania przez jeden miesiąc urządzenie mobil-

e XR3000RC. Próby wykazały, że wydajność, zużycie części i efektywność energetyczna są na bardzo 

wysokim poziomie”. Na podstawie wyników uzyskanych podczas testów firma zdecydowała się na 

zakup nowego rozdrabniacza UNTHA. „XR3000RC jest dokładnie tym, czego szukaliśmy i w pełni 

spełnia nasze wymagania”, mówi Johann Rieger.  

 

Nowa jednostka została niedawno dostarczona do siedziby firmy w Neumarkt. Aby dowiedzieć się 

więcej, obejrzyj nasz krótki film: https://youtu.be/U2uAs6T2DSk. Będziemy Państwa informować na 

bieżąco o tym, jak nowy rozdrabniacz spisuje się w firmie Rieger Entsorgung. Wkrótce nowe informacje! 

 

 

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. 

https://youtu.be/U2uAs6T2DSk
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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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