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MATERIAŁ

Odpady drewniane z
maszyn ciesielskich i z
placów budowy
ROZDRABNIACZ

LR700
WYDJANOŚĆ

3 m3/dobę

„Zdecydowanie polecam rozdrabniacz UNTHA. Byliśmy całkowicie
usatysfakcjonowani każdym aspektem transakcji, począwszy od rozmowy
handlowej, poprzez proces konsultacji w zakresie wyboru najbardziej
odpowiedniego urządzenia i projektu technicznego przygotowanego pod kątem
specyfiki naszej działalności, aż po całościową obsługę projektu.“
- Matthias Pitschl (Dyrektor zarządzający Zimmerei Pitschl)

KLIENT
Zimmerei Pitschl w Aldein w Południowym Tyrolu jest
przedsiębiorstwem budownictwa drewnianego, które specjalizuje się w klasycznych pracach ciesielskich, takich jak
budowa konstrukcji dachowych, balkonów i schodów. Ta
działająca od trzech pokoleń rodzinna firma zatrudnia
obecnie 15 pracowników w tartaku i zakładzie stolarskim.
Firma została założona przez dziadka obecnego właściciela
Matthiasa Pitschla, który zaczynał od produkcji drewnianych
skrzynek na jabłka. W latach 90-tych XX wieku skupiono się
na produkcji elementów stolarskich.

WYZWANIE
W 2021 r. firma zakupiła nową maszynę ciesielską produkcji
Hundegger i postanowiła również zrobić rozeznanie
rynkowe dotyczące rozwiązania systemowego z wykorzystaniem rozdrabniacza. Podczas poszukiwań, również
w Internecie, pracownicy Zimmerei Pitschl znaleźli kilku

Zimmerei Pitschl

dostawców. Głównym wymogiem było to, aby rozdrabniacz
był połączony bezpośrednio z maszyną ciesielską, tak aby
odpady drewniane z maszyny, ale również placów budowy,
mogło być maksymalnie efektywnie rozdrabniane.

ROZWIĄZANIE
Ostatecznie firma Zimmerei Pitschl zdecydowała się na
rozwiązanie UNTHA, które zostało dostarczone wspólnie
z naszym partnerem handlowym, firmą Hundegger. Firma
wybrała rozdrabniacz UNTHA LR700, ponieważ produkt
ten wydawał się bardziej wytrzymały w porównaniu z tym,
co oferowali inni dostawcy. Elementy konstrukcyjne, jak np.
bardzo wydajny popychacz obrotowy, były również lepsze
niż w przypadku innych rozdrabniaczy, a o zawarciu umowy
zdecydowało ostatecznie wysokiej jakości doradztwo
techniczne ze strony UNTHA. Rozdrabniacz został oddany
do eksploatacji pod koniec września 2021 roku i od tego

czasu pracuje bez zakłóceń, przetwarzając około 3 m3
odpadów drewnianych dziennie. Jeśli maszyna ciesielska
pracuje przez cały dzień, rozdrabniacz jest uruchamiany
dwa razy dziennie. Drewno jest podawane do maszyny za
pomocą przenośnika taśmowego, a lej jest monitorowany
przez kamerę.

DECYZJA O ZAKUPIE
Matthias Pitschl wybrał maszynę UNTHA LR700 ze
względu na jej wyjątkową wytrzymałość i bardzo wydajną
konstrukcję. Dla właściciela firmy ważne jest, aby rozdrabniacz pracował bezawaryjnie i był elementem procesu
produkcyjnego, który ze względu na swoją wysoką
niezawodność i łatwość konserwacji, nie stwarza żadnych
problemów.
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