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Automata fűtés venyige aprítékkal  

Borászatok, szőlészetek számára 
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Fűtéstechnika 

A Fröling neve 50 éve fémjelzi a hatékony és modern 
biomassza fűtési technikát. Az ügyfelek nemcsak a 
műszakilag kifogástalan minőséget, hanem a 
felhasználóbarát működtetést is értékelik. A beépített 
színes érintőképernyőn keresztüli vezérlés egyszerű és 
áttekinthető. Az új applikáció segítségével a Fröling-
kazánok bárhonnan és bármikor egyszerűbben, 
gyorsabban és kényelmesebben vezérelhetők. Első sorban 
gazdaságosságukkal és környezetbarát fogyasztásukkal 
nyűgözik le az ügyfeleket, biztonságosan üzemeltethetők 
és kompakt kialakításúak. 

Faapríték égető kazánok 

A titok a részletekben rejlik! Az apríték tüzelésű kazánok 
teljesen automatikus, robusztus berendezések, univerzális 
felhasználási lehetőségekkel. A nagy teljesítményű 
faapríték és faforgács égető kazánok egyedi fűtési 

rendszert kínálnak a különféle faanyagfajták teljesen 
automata tüzeléshez. Ezen automatikus fűtési rendszerek esetén az aprítékot szintén 
automatikusan szállítják egy tárolóhelyiségből a kazánba. A vezérlésétől függően napelemes 
rendszerek, másodlagos kazánok és egyéb alkatrészek csatlakoztatására is van lehetőség. Az 
általunk forgalmazott faapríték égető kazánok 20-1500 kW közötti teljesítménytartományban 
érhetőek el. 

 

 

Fröling T4e 20-250 kW teljesítménnyel 

 

• gyors, energiatakarékos, automatikus gyújtás 

• hőcserélő automatikus tisztítással 

• speciális forgórostély technika 

• füstgáz visszavezetés az égésoptimalizáláshoz 

• automatikus, intelligens rendszer: Lambdatronic és 

helyiségvezérlés 

• szilícium-karbid égéstér 

• moduláris felépítés és kompakt méret 

• magas szintű hatékonyság (93,7%) 

• rendkívül alacsony kibocsátás 

• lambdaszonda szabályozással 

• Visszaégés gátló, kétkamrás forgócellás adagolóval 
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Ventilátorok 

Apríték szállító transzportventilátorok 

A NESTRO rendkívül széles teljesítménytartományban gyárt ventilátorokat. Az 

energiatakarékos transzport ventilátorok tisztítatlan levegővel érintkeznek, nyitott 

járókerékkel, számos variációban készülnek.  

 

 

 

 

 

 

 

Fröling TI 350 kW teljesítménnyel  

 

• hosszú égési zónával rendelkező mozgórostély 

• automatizált hamu eltávolítás 

• alátoló-csiga és forgócellás adagoló kombinálva 

• hőálló, samott elemekből készült magas 

hőmérsékletű tűztér 

• az automatikus virbulátorok megtisztítják a 

füstgázvezetéket 

• érintésvezérlő rendszer internetkapcsolattal 

• kompakt kialakítás 

• magas hatásfok (90%) 

• lambdaszonda szabályozással 

• Visszaégés gátló, kétkamrás forgócellás 

adagolóval 
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Szőlővenyige kezelés 

Az éghajlatváltozás és a 
szűkös erőforrások idején 
az újrafeldolgozás egyre 
jelentősebb tényezővé 
válik. A szőlővenyige 
kezelésére és 
újrahasznosítására 
szolgáló aprítókkal a 
WEIMA szerves részét 
képezi a fenntarthatóbb 
társadalom kialakításának. 

Aprítók 

Német gyártópartnerünk intelligens aprítási technológiájának köszönhetően a termelésből 
származó hulladékok és az életciklusuk végén tartó termékek ismét értékes nyersanyagokká 
válhatnak. A különböző típusú WEIMA aprító berendezések széles választékával segítünk az 
Ön igényeinek megfelelő faaprító kiválasztásában. A fa egy olyan felbecsülhetetlen értékű 
nyersanyag, amely egészen az utolsó szálkáig felhasználható. A keletkezett fahulladék 
alkalmazható közvetlenül az energiatermeléshez fűtőberendezések esetén vagy brikettek 
előállításához is. A különböző sorozatszámú és rotorváltozatú faaprítók a legjobb megoldást 
jelentik a borászatok, szőlészetek számára, legyen szó akármilyen típusú fahulladékról. A 
Nestro által forgalmazott aprítógépek mindent értékes aprítékká alakítanak. 

 

 

 

 

 

 

 

WL 4-8 egytengelyes aprítógépek 
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Referenciák 

Günzer Pincészet – Villány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További referencia helyszíneink Villányban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgár Pincészet – 
Fröling T4 150 kW 

 

Crocus Gere Bor Hotel – 
Fröling TX 250 kW 
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