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Kotły na drewno
Hargassner to najnowocześniejsza technologia zgazowania drewna
dla kotłów o małej, średniej i dużej mocy. Kotły na zgazowanie drewna
dostępne są w zakresie mocy od 17 do 110 kW.

•

17-23 kW

•

Kocioł na polana drewna
o długości 1/2 metra

•

Sprawność cieplna do 94%

•

•

20-60 kW

•

Kocioł na polana drewna
o długości 1/2 metra

•

Sprawność cieplna do 95%

•

•
•

30-45 kW

•

Kocioł na polana drewna
o długości 1/2 metra i 1 metr

•

Energooszczędny kocioł z zaawansowaną technologią
zgazowania
Mała, kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu
we wnęce
Wysokowydajna, duża komora spalania w pełni wyłożona
ceramiką (102l)
Sterowanie procesem spalania za pomocą sondy lambda

Automatyczny system czyszczenia wymiennika ciepła oraz
automatyczne sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym
Łatwe, bezdymne napełnianie komory załadowczej, dzięki
dużym drzwiczkom załadunkowym i oświetleniu komory
Pojemność komory załadowczej 160l/220l
(w zależności od mocy)
Sterowanie procesem spalania za pomocą sondy lambda

Komora załadowcza o pojemności 300 l wraz z oświetleniem
Automatyczne rozpalanie i doskonałe spalanie
Zajmuje niewiele miejsca w kotłowni
Sterowanie procesem spalania za pomocą sondy lambda

Sprawność cieplna do 91,7%

•

55-110 kW
Kocioł na polana drewna
o długości 1 metr

•
•

Posiada wyjątkowo dużą komorę załadowczą
(450 l lub 760 l), opcjonalnie półkę boczną, które
są odpowiednio przystosowane by spalać polana
1-metrowe i/lub drewno odpadowe
Długość komory spalania 110 cm
Sterowanie procesem spalania za pomocą sondy lambda

Sprawność cieplna do 94,9%

KOTŁY KOMBI
Neo HV

+

Nano PK

Neo HV

+

Smart PK

Smart HV

+

Nano PK

Smart HV

+

Smart PK

•
•
•
•

Wygoda i niezależność - kocioł 2w1 (drewno i pellet)
Wysoki poziom sprawności urządzenia
Dwa niezależne wymienniki ciepła, możliwość
rozbudowy po pewnym czasie eksploatacji
Możliwość wyboru 4 różnych konfiguracji

Dlaczego drewno?

Główne zalety paliwa jakim jest drewno:

Drewno to lokalne, ekologiczne i neutrealne pod
względem emisji C02 paliwo. Do jego produkcji
potrzebne są tylko drzewa z lasów. Najnowsze
maszyny do obróbki drewna zapewniają prostą
i opłacalną produkcję.

•
•
•
•

O wiele niższe koszty niż w przypadku zakupu oleju lub gazu
Doskonała alternatywa dla paliw kopalnych, energii
elektrycznej i pomp ciepła
Długi czas spalania i ekonomiczne wykorzystanie pozyskanej
energii w połączeniu z zasobnikami akumulacyjnymi
Popiół powstały z procesu spalania można wykorzystać jako
nawóz do roślin

Kotły na zrębkę
Hargassner to najnowocześniejsza technologia ogrzewania na zrębki
drzewne dla kotłów o małej, średniej i dużej mocy. Kotły Hargassner
na zrębkę dostępne są w zakresie mocy od 20 do 330 kW.

20-60 kW

130-230 kW

Idealny dla domów jednoi wielorodzinnych oraz
gospodarstw rolnych

Idealny dla budynków użyteczności
publicznej firm przemysłowych
i handlowych oraz rolnictwa

70-120 kW

250-330 kW

Idealny dla hoteli i restauracji
oraz budynków użyteczności
publicznej

Idealny dla firm przemysłowych
oraz handlowych, sieci
ciepłowniczych, szklarni
i suszarni

•
•
•
•
•
•
•

Sprawność cieplna do 95%
Najnowocześniejsza technologia spalania Eco-Control
Niższe emisje pyłów dzięki recyrkulacji spalin
Unikalny system rusztu: kruszacy ruszt obrotowy oraz
opatentowany system odprowadzania popiełu do pojemnika
Kontrola poziomu złoża paleniska za pomocą sondy lambda
Wydajny i energooszczędny system podawania paliwa,
z automatycznym wykrywaniem jakości paliwa
Zawór celkowy w kształcie litery Z dla 100% ochrony
przed cofnięciem płomienia

Kocioł EKO HK wraz z systemem podawania paliwa

Dlaczego zrębki drzewne?

Korzyści z paliwa jakim jest zrębka dla przedsiębiorstw,
budynków użyteczności publicznej i rolników:

Zrębki drzewne powstają wyłącznie z odpadów
drzewnych pochodzących z lasów lub przemysłu
tartacznego. Drewno odpadowe może być
składowane do roku na świeżym powietrzu
w nasłonecznionym miejscu poza lasem.
Następnie drewno jest rozdrabniane w całkowicie
zautomatyzowanym procesie i mechanicznie
transportowane do magazynu paliwa.

•
•
•
•
•

Niedrogie paliwo z maksymalną wygodą
(dzięki systemowi magazynowania)
Źródło ogrzewania niezależne od oleju i gazu
Wykorzystanie drewna odpadowego powstałego
z procesów produkcji
Ogromna oszczędność czasu pracy dzięki
automatycznemu systemowi ogrzewania
Lepsze i tańsze paliwo do ogrzewania niż paliwa
kopalne, elektryczność czy pompy ciepła

Kotły na pellet
Hargassner to najnowocześniejsza technologia spalania pelletu
dla kotłów o małej, średniej i dużej mocy. Kotły Hargassner
na pellet dostępne są w zakresie mocy od 6 do 330 kW.

17-32 kW

•

Idealny dla domów jednorodzinnych,
domów weekendowych, mieszkań

•

Sprawność cieplna do 96%

•
•

6-32 kW

•

Idealny dla domów wolnostojących,
w zabudowie bliźniaczej,
energooszczędnych oraz jednostek
wielomieszkaniowych

•
•

Mała, kompaktowa, nowoczesna i energooszczędna
konstrukcja (optymalny stosunek ceny do wydajności)
Mała powierzchnia zajmowana przez kocioł w kotłowni (tylko
0,69 m2) jednocześnie z dużym zasobnikiem na pellet: 268l
(174 kg zasypu pelletem)
Czynności serwisowe oraz obsługa wykonywane wyłącznie
od przodu kotła
Możliwość ustawiena kotła we wnęce

Mała powierzchnia zajmowana przez kocioł w kotłowni
(0,45 m2 - 0,69 m2 - w zależności od mocy kotła)
Energooszczędny, bezpieczny i ekonomiczny
w eksploatacji z nowoczesnym designem
Dostepny w dwóch wersjach kolorystycznych
(biały lub czerwony)

Sprawność cieplna do 95%

NOWOŚĆ!

•

6-32 kW
Idealny dla właścicieli domów
wolnostojących, w zabudowie
bliźniaczej, energooszczędnych oraz
jednostek wielomieszkaniowych
Sprawność cieplna do 106%

70-330 kW

•
•
•

•

Idealny do restauracji, hoteli,
przedsiębiorstw i sieci
ciepłowniczych
Sprawność cieplna do 95%

•
•
•

KOTŁY KOMBI
Nano PK

+

Neo HV

Smart PK

+

Neo HV

Nano PK

+

Smart HV

Smart PK

+

Smart HV

Dlaczego pellet drzewny?

•
•
•
•

Niskie zużycie paliwa dzięki ekologicznej pracy
Nowa technologia budowy rusztu: ruszt kruszący, czujnik
kontrolujący poziom złoża oraz sonda lambda
Zapalarka o mocy 300W (podwójna dla wyższych mocy
130-330 kW)
Automatyczne czyszczenie wymiennika
(w przednim i tylnym ciągu spalin)

Wygoda i niezależność - kocioł 2w1 (pellet i drewno)
Wysoki poziom sprawności urządzenia
Dwa niezależne wymienniki ciepła, możliwość rozbudowy
po pewnym czasie eksploatacji
Możliwość wyboru 4 różnych konfiguracji

Główne zalety pelletu:
•

Pellet drzewny produkowany jest z naturalnego
drewna odpadowego pochodzącego z firm
zajmujących się obróbką drewna.

Zastosowana najnowocześniejsza technologia kotłów
kondensacyjnych -większa efektywność i zwiększona
wydajność
Mniejsze emisje mikropyłów (pyłów)
Wymiennik kondensacyjny ze stali nierdzewnej wysokiej
sprawności
Bardzo wysoki poziom sprawności 106%

•
•
•
•

Niższe koszty ogrzewania niż przy użyciu innych paliw
takich jak olej czy gaz
Łatwe uzupełnianie zasobnika kotła oraz magazynu paliwa
Bezpyłowe, bezwonne spalanie przyjazne dla środowiska
naturalnego
Zajmuje niewiele miejsca potrzebnego do magazynowania paliwa
Popiół powstały w procesie spalania można wykorzystać jako
nawóz do roślin

Zasobniki akumulacyjne (buforowe)
Hargassner w swojej ofercie prócz kotłów posiada równiez zasobniki akumulacyjne
i inne akcesoria, które są idealnie dopasowane do systemów sterowania i systemów
hydraulicznych stosowanych w prezentowanych kotłach.

ZASOBNIK
BUFOROWY
FWS

•
•
•
•

ZASOBNIK
BUFOROWY
SP

ZASOBNIK
BUFOROWY
HIGIENICZNY
HSP
*

*

•

•
•
•
•

ZASOBNIK
BUFOROWY
SOLARNY
SOLAR SP
SW 1+2

ZASOBNIK
BUFOROWY
HIGIENICZNY
SOLARNY
SOLAR HSP
SW 1+2
ZASOBNIK
CWU

*

•

•

*

*

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
* dodatkowa izolacja zasobnika może podnieść jego efektywność energetyczną do klasy B

Płyta stratyfikacyjna umożliwiająca uwarstwowienie
i lepszy rozkład temperatury wody wewnątrz bufora
Listwa zaciskowa czujnika dla łatwej i estetycznej instalacji
Odpowiednia ilość króćców umożliwiająca łączenie
kolejnych buforów
Optymalne pozycjonowanie czujnika, idealne
do równoległego połączenia wielu zasobników
akumulacyjnych

Warstwa izolacji zapewniająca długie utrzymanie
temperatury wody na odpowiednim poziomie
Płyta stratyfikacyjna umożliwiająca uwarstwowienie i lepszy
rozkład temperatury wody wewnątrz bufora
Listwa zaciskowa czujnika dla łatwej i estetycznej instalacji
Niewielka zajmowana przestrzeń

Ochrona przed kamieniem dzięki elastycznej karbowanej
wężownicy ze stali nierdzewnej
Dzięki ciagłemu przepływowi wody podgrzana ciepła woda
odporna na bakterie legionella
Płyta stratyfikacyjna umożliwiająca uwarstwowienie
i lepszy rozkład temperatury wody wewnątrz bufora
Listwa zaciskowa czujnika dla łatwej i estetycznej instalacji

Dolna lub dolna i górna wężownica dla optymalnego
odbioru ciepła
Płyta stratyfikacyjna umożliwiająca uwarstwowienie
i lepszy rozkład temperatury wody wewnątrz bufora
Listwa zaciskowa czujnika dla łatwej i estetycznej instalacji
Warstwa izolacji zapewniająca długie utrzymanie
temperatury wody na odpowiednim poziomie

Dolna lub dolna i górna wężownica dla optymalnego
odbioru ciepła
Listwa zaciskowa czujnika dla łatwej i estetycznej instalacji
Podgrzana ciepła woda odporna na bakterie legionella
dzięki ciagłemu przepływowi wody
Warstwa izolacji zapewniająca długie utrzymanie
temperatury wody na odpowiednim poziomie

WS 300 i WS 500 specjalnie zaprojektowane do użytku
w połączeniu z kotłami na biomasę Hargassner
Zasobniki solarne CWU WS 300-s i WS 500-s mają
również drugi wymiennik z wężownicą do pracy
z systemami solarnymi
Wykonane z emaliowanej blachy stalowej,
w tym magnezowa anoda ochronna
Możliwość wkręcenia grzałki elektrycznej (mufa 6/4”)

Kotły przemysłowe na zrębkę
Hargassner posiada w swojej ofercie linię kotłów przemysłowych na zrębki drzewne o mocy
od 250 kW do 2500 kW. Dostępny jest również kocioł kogeneracyjny KWK, który wytwarza
zarówno energię cieplną i elektryczną.

60/20 kW

•

Sprawność cieplna ponad 95%

•

•
•

250-550 kW
Sprawność cieplna do 93%

•
•
•

250-600 kW

•
•

Sprawność cieplna do 93%
•
•

800-2500 kW
Sprawność cieplna do 93%

•
•

•
•

Zakup i kontakt
Rakoczy Stal Sp. z o.o.

Autoryzowany Przedstawiciel
marki Hargassner w Polsce
+48 15 813 69 69
+48 669-659-394
e-mail: biuro@rakoczy.pl

www.rakoczy.pl
www.hargassner.com

Kompaktowa i modułowa konstrukcja - system z bardzo
małym zapotrzebowaniem na miejsce, indywidualnie
konfirgurowany
Wykorzystanie CHP (kogeneracja), źródła energii
przyszłości - wytwarza 60 kW ciepła i 20 kW energii
elektrycznej
Generowanie prądu i ciepła z naturalnych zrębek drzewnych
Możliwość wykorzystania ciepła do suszenia,
celów grzewczych lub podobnych zastosowań

Palnik z zasilaniem współprądowym (dolnym), ze stałym
rusztem dopalającym
Wykorzystywany do spalania zrębek drzewnych o niskiej
lub średniej wilgotności ( od 8% do 40%)
Bardzo niski poziom pyłów w spalinach

Płaski ruchomy ruszt schodkowy
Przeznaczony do stosowania paliw tj.: zrębki, drobne wióry,
kora lub inne paliwa biogeniczne takie jak miskant, drewno
winorośli itp.
Wilgotność używanych paliw drzewnych od 8% do 60%
Bardzo niski poziom pyłów w spalinach

Ruszt schodkowy do suszenia, zgazowywania i spalania
paliw
Przeznaczony do stosowania paliw tj.: zrębki, drobne wióry,
kora lub inne paliwa biogeniczne takie jak miskant, drewno
winorośli itp.
Wilgotność używanych paliw drzewnych od 8% do 60%
Bardzo niski poziom pyłów w spalinach

O firmie
Hargassner to rodzinna firma z Austrii, która od 1984 roku
jest pionierem w dziedzinie zautomatyzowanych systemów
grzewczych na biomasę. W ostatnich latach jest odnoszącą
sukcesy na arenie międzynarodowej firmą z silnym duchem
innowacyjności i najwyższym poziomie ekologicznej
świadomości. Eksportuje do ponad 42 krajów na całym
świecie i z ponad 140 000 zadowolonych klientów jest
globalnym graczem na rynku kotłów na biomasę.

Nagrody
•
•

•

Produkty przyjazne dla środowiska i wyróżnione
przez TÜV Austria
Tytuł Energie Genie w latach 2007, 2013, 2015, 2017 i 2020
na Targach Oszczędzania Energii (Energiesparmesse)
w Wels w Austrii
I nagroda w międzynarodowym konkursie innowacji w 2000,
2007, 2008, 2009, 2010, 2014 i 2015 na targach
„Wood Energy” we Francji

