
Odpowiadaj¹c na oczekiwania poten-
cjalnych klientów firma ZGM „Zêbiec”
S.A. stale wprowadza na rynek nowo-
czesne rozwi¹zania konstrukcyjne ko-
t³ów na paliwa sta³e. Umo¿liwia to po-
siadanie:

wykwalifikowanej kadry pracowniczej
nowoczesnego parku maszynowego
profesjonalnej stacji badañ

Firma ZGM ,,Zêbiec'' S.A. ci¹gle unowo-
czeœnia swój park maszynowy. Kolejne in-
westycje zwi¹zane bêd¹ z dalszym zaku-
pem pras krawêdziowych sterowanych

numerycznie, kolejnej wycinarki plazmo-
wej, robotyzacj¹ stanowisk spawalni-
czych.
Uzupe³nieniem nowoczesnego parku ma-
szynowego jest posiadanie profesjonalnej
Stacji Badañ Kot³ów C.O. Wyposa¿ona
jest w dwa stanowiska badawcze pozwala-
j¹ce na automatyczn¹ rejestracjê parame-
trów pracy kot³a w ca³ym cyklu badaw-
czym. Ka¿dy nowo wdra¿any typoszereg
kot³ów, przed rozpoczêciem produkcji
jest kompleksowo sprawdzany pod wzglê-
dem konstrukcyjnym i poddawany bada-

niom cieplnym, zgodnie z norm¹ PN-EN
303-5. Badania wykonywane s¹ przy spa-
laniu paliwa podstawowego jak równie¿
paliw zastêpczych. Dotycz¹ one pomia-
rów jednorazowych jak równie¿ pomia-
rów ci¹g³ych. Pozwala to na wprowadza-
nie bie¿¹cych zmian konstrukcyjnych po-
prawiaj¹cych parametry spalania i obs³u-
gi kot³a u u¿ytkowników. 
Zdobyte doœwiadczenie po³¹czone z pro-
fesjonalizmem za³ogi i nowoczesnym par-
kiem maszynowym pozwala nam produ-
kowaæ urz¹dzenia grzewcze o najwy¿szej
jakoœci i spe³niaj¹ce wszystkie wymogi
stawiane w zakresie efektywnoœci energe-
tycznej i norm ekologicznych.
Efektem tego s¹ liczne nagrody i wyró¿-
nienia – krajowe i bran¿owe.
Kot³y na paliwa sta³e firmy ZGM 
,,Zêbiec'' S.A. maj¹: Œwiadectwo bada-
nia na ,,znak bezpieczeñstwa ekologicz-
nego" oraz deklaracjê zgodnoœci WE.
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PREZENTACJA

W ostatnich latach w Polsce

znacznie zwiêkszy³a siê iloœæ 

instalacji grzewczych zasilanych

paliwami sta³ymi. Zwiêkszenie 

ich udzia³u na rynku odbywa siê

g³ównie, dziêki korzystnym 

relacjom cen paliw sta³ych. 

KOT£Y ,,ZÊBIEC''
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