
 
Komunikat prasowy, wrzesień 2022. 

 

 

 

 

UNTHA opracowuje nowe rozwiązanie dla transportu zrębków drzewnych 

 

Innowacyjne przenośniki ślimakowe dla rozdrabniaczy do drewna UNTHA 

 

Solidna technologia, bezpieczna obsługa, łatwa konserwacja i niskie koszty: główne zalety nowego 

rozwiązania do transportu zrębków drzewnych! 

 

Obok klasycznych rozwiązań, firma UNTHA, która jest specjalistą w zakresie rozdrabniania, funkcjonuje również 

jako kompleksowy dostawca rozwiązań systemowych dla zakładów zajmujących się obróbką i przetwarzaniem 

drewna. Firma poszerzyła swoją ofertę o sztywny ślimak we wszystkich rozdrabniaczach do drewna, co jest 

kolejnym dowodem na jej zaangażowanie w ciągłe innowacje.  

To, co sprawia, że nowy ślimak jest wyjątkowym rozwiązaniem, to fakt jego bocznego podłączenia do punktu 

transportu materiału w rozdrabniaczu. Zrębki drzewne trafiają do ślimaka poziomo, a nie pionowo przez rynnę, 

dzięki czemu sam rozdrabniacz wymaga znacznie mniejszej wysokości. Podawanie drewnianych odpadów do 

rozdrabniacza jest bezpieczne i łatwe, dzięki niskiej krawędzi wypełnienia.  

 

Zespół napędowy zamontowany jest w dolnej części ślimaka. Ponieważ znajduje się on blisko podłoża, jest on 

łatwo dostępny i wygodny w serwisowaniu. Kąt nachylenia ślimaka może wynosić do 90°, w zależności od 

indywidualnych wymagań, a materiał może być transportowany na odległość do 10 metrów. Ślimak jest idealny 

do zastosowania w strefach, gdzie jest mało miejsca lub gdzie istnieje konieczność transportu dużych ilości na 

krótkich dystansach. 

 

Dzięki zamkniętemu systemowi zminimalizowane zostało pylenie, a urządzenie jest ciche i nie wymaga wielu 

zabiegów konserwacyjnych. Dodatkowo maszyna jest szczególnie odporna na uszkodzenia spowodowane przez 

części metalowe, np. gwoździe lub śruby. Na życzenie, UNTHA może dostarczyć kompletny system monitoringu, 

łącznie z elektronicznym zabezpieczeniem i automatycznym odcięciem w przypadku przepełnienia zbiornika 

zrębków. 

 

Nowość na targach „Holz 2022” w Bazylei 

Nowy ślimak UNTHA zostanie po raz pierwszy zaprezentowany wraz z rozdrabniaczem do drewna LR1400 na 

targach „Holz 2022”, które odbędą się w Bazylei w dniach od 11 do 15 października 2022 roku. Na stoisku firmy 

Ineichen, naszego wieloletniego szwajcarskiego dystrybutora (hala 1.0, stoisko B20), zwiedzający będą mogli na 

własne oczy przekonać się o zaletach nowego systemu transportowego. Eksperci firmy UNTHA są do dyspozycji 

bezpośrednio na stoisku i oferują indywidualne doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z rozdrabnianiem 

odpadów drewna. 
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UNTHA, specjalista od kompletnych rozwiązań  

Bezproblemowy transport zrębków za pomocą dostosowanej do potrzeb technologii przenośników jest niezbędny 

do efektywnego działania całego systemu. Rozdrabniacze do drewna UNTHA są kompatybilne z urządzeniami 

peryferyjnymi dostarczanymi przez klienta, co ułatwia integrację z istniejącym parkiem maszynowym w zakładach 

produkcyjnych lub zakładach recyklingu. Oprócz przenośników wyładowczych i ślimaków firma UNTHA oferuje 

również inne akcesoria, na przykład separatory metali, które mogą być dostosowane do indywidualnej lokalizacji 

i do wymaganej przepustowości rozdrabniacza. Dzięki szerokiemu portfolio produktów i kompleksowym 

rozwiązaniom firma UNTHA jest w stanie zaoferować odpowiedni system rozdrabniania dla dowolnych wymagań. 

Wszystkie maszyny UNTHA posiadają deklarację włączenia i oznaczenie CE, gwarantujące zgodność ze 

wszystkimi istotnymi normami i dyrektywami UE.  

 

 

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. 

 

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: 

Thomas Schmid 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 58 

Tel. kom.: +43 (0) 664 83 09 446 

E-mail: thomas.schmid@untha.com 

Strona www: www.untha.com 
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