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PALNIKI NA BIOMASĘ

CHARAKTERYSTYKA
ECO-PALNIK wyznacza nowe trendy w konstrukcji palników na pellet do kotłów 
c.o. Posiadamy palniki do każdego kotła na paliwo stałe: węgiel, drewno, miał, 
kotłów olejowych i gazowych z zamkniętą komorą spalania umożliwiającą gro-
madzenie popiołu. Palniki serii UNI-MAX są w stanie spalić prawie wszystkie pel-
lety dostępne na rynku, od pelletów drzewnych dobrej jakości, klasy DIN, DIN +, 
aż do pelletów jakości przemysłowej, agropelletów czy drobnej suchej sypkiej 
biomasy. W ofercie posiadamy palniki tańsze, o mniej zaawansowanej
konstrukcji, które wymagają pelletów bardzo dobrej jakości oraz palniki droższe 
jednak najnowszej generacji – uniwersalne. Wybór należy do klienta: Czym tań-
szy palnik tym droższy pellet im droższy palnik tym tańszy pellet

ZALETY
 segmentowy ruszt ze stali żaroodpornej gwarantującej trwałość 
 schodkowy ruchomy ruszt skutecznie opróżniający palenisko z żużla – palnik 

rozpoczyna oraz kończy pracę z czystym paleniskiem
 ceramiczna komora palnika podnosi i stabilizuje temperaturę spalania
 opatentowany system dystrybucji powietrza decyduje o jakości i sprawności 

spalania
 palniki serii UNI-MAX PERFECT – pierwsze palniki na rynku z automatycznym 

odżużlaniem

 modulacja mocy – palnik spala tylko tyle opału jakie jest zapotrzebowanie
obiektu na ciepło

 bezstopniowa regulacja mocy palenia w zakresie od 25% do 100% mocy 
znamionowej 

 dedykowane do stałej zabudowy nie wymagają demontażu palnika do czysz-
czenia i konserwacji 

 ponad 50% oszczędności w stosunku do ogrzewania olejem opałowym
 szwajcarski napęd ruchomego rusztu z 5-cio letnią gwarancją
 niezawodne i trwałe urządzenia

 niski pobór energii – palnik 25 kW – pobiera do 20 Wat energii elektrycznej – 
klasa energetyczna A+

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Aprobaty i certyfikaty: Znak CE, emisja na poziomie 4-5 klasy wg normy EN PN 
303-5:2012
Gwarancja: 2 lata
Pozostała oferta:  zasobniki na pelety od 200 kg – 2 T  podajniki granulatu 
do 12 m  automatyka uzupełniania poziomu pelletu w zasobniku

Eco-Palnik ZPD Skiepko 
Wiesław Skiepko
ul. Kolejowa 33

29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 55 18, 692 065 016

faks 41 394 55 18
www.eco-palnik.pl

e-mail: zpd@skiepko.pl

Palniki peletowe Eco-Palnik – dostępne w kilku seriach konstrukcyjnych

NAZWA SERII CHARAKTERYSTYKA MOC [kW] ZALECANY MONTAŻ BEZOBSŁUGOWOŚĆ*

PLUS palenisko jednopłaszczowe; wyjmowany do czyszczenia 
ruszt; palnik na dobrej jakości pellet drzewny

16, 25, 32, 42 w drzwiczki kotła

1-5

UNI palenisko jednopłaszczowe; ruchomy dwudzielny ruszt 
wyjmowany do czyszczenia; palnik na pellet drzewny 5-14

ROTO
palenisko obrotowe dwupłaszczowe typu rura w rurze; 

do czyszczenia palnik dzieli się na dwie części (po odpięciu 
sprzączek); palnik na pelet drzewny

25, 60, 75

w korpus lub drzwiczki kotła 7-30

UNI-MAX

palnik z segmentowym, ruchomym rusztem typu 
schodkowego; wykładka ceramiczna komory spalania; 
opalany peletem jakości przemysłowej, dopuszcza się 

spalanie agro-pelletu

25, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 
150, 200, 250, 300, 400, 500

„ECO-PALNIK wyznacza nowe trendy w konstrukcjach palników”

Prawdopodobnie najlepsze palniki na rynku
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