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Zak ady Górniczo – Metalowe Z biec w Z bcu Spó ka

Akcyjna produkcj  kot ów na paliwa sta e zajmuj  si  od po-

nad 30 lat i s  obecnie liderem na krajowym rynku w bran y

grzewczej. Kot y przeznaczone s  do centralnego ogrzewa-

nia domków jednorodzinnych, pawilonów handlowych,

us ugowych, gara y, pomieszcze  gospodarczych itp.; do

pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego o obiegu

grawitacyjnym lub wymuszonym. Szeroka oferta produkcyj-

na (24 jednostki w o miu typoszeregach) oraz ci g a moder-

nizacja i nowe rozwi zania konstrukcyjne pozwoli y firmie

Z biec na osi gni cie pozycji lidera. Najnowsze rozwi zania

konstrukcyjne firmy to kot y na paliwa sta e z automatyczn

regulacj  procesu spalania, w których obs uga ograniczona

jest do minimum.

ZALETY

prosta konstrukcja oraz solidne wykonanie

wysoka sprawno  i sta opalno

atwo  czyszczenia i obs ugi

dobre parametry przy spalaniu paliw zast pczych

10 lat gwarancji na szczelno  spoin korpusu wodnego

(SWK, SWK/S, KWK, KWK/S, KWKD, KWKP)

Materia  (budowa):

stalowy spawany korpus wodny, eliwne drzwiczki,

p aszcz izolacyjny wykonany z kaset blaszanych malowa-

nych farb  proszkow  i we ny mineralnej o grubo ci

20 mm; (wszystkie kot y)

ruchomy eliwny pok ad rusztowy (kot y SWK, SWK/S,

KWK, KWK/S, KWKD);

sterownik i wentylator (kot y SWK/S  21; 28; 35; 44, KWK/S

16 i 25, KP, KWKP, KMW), 

palenisko retortowe, zbiornik zasypowy, podajnik limako-

wy (kot y KP, KWKP); 

ruszt eliwny (kot y KMW, KDU)

Paliwo zast pcze:

w giel brunatny, brykiety z w gla kamiennego lub brunat-

nego, drewno, odpady, (kot y SWK, SWK/S, KWK, KWK/S),

koks, mieszanka koksu z w glem kamiennym lub brunat-

nym, w giel brunatny, brykiety z w gla kamiennego lub

brunatnego, drewno, odpady (kot y KWKD)

pellety, zr bki, zbo e: (kot y KP, KWKP)

w giel kamienny, w giel brunatny, koks, brykiety z w gla

kamiennego lub brunatnego, drewno, odpady (kot y KMW)

w giel brunatny, brykiety z w gla kamiennego lub brunat-

nego, koks, odpady (kot y KDU, KU)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzeda  hurtowa i detaliczna

Us ugi: bezp atny transport (dla firm handlowych), doradz-

two techniczne, serwis gwarancyjny, bezp atne szkolenia (dla

handlowców, indywidualnych klientów)

Gwarancja: 10 lat (SWK, KWK, KWKD, KWKP), 5 lat (KP), 2 la-

ta (KMW, KDU, KU) na szczelno  po cze  spawanych kor-

pusu wodnego kot a; 2 lata na trwa o  i sprawne dzia anie

kot a

Aprobaty, certyfikaty: wiadectwo Badania na Znak Bezpie-

cze stwa Ekologicznego, Deklaracja Zgodno ci WE

Nagrody i wyró nienia: Laureat w X edycji Konkursu „Pol-

skiej Nagrody Jako ci” 2004; Nominacja do Polskiego God a

Promocyjnego „Teraz Polska” 2002, 2003, 2005, 2006;

Przedsi biorstwo „Fair Play” 2004, 2005

Nowo  2006 

kot y KP o mocy 20 i 30 kW na w giel groszek i pellety

z automatycznym podajnikiem paliwa i sprawno ci

91,2%

Pozosta a oferta: sita blaszane, spr yny, piaski otaczane y-

wic  i bentonit stosowany w odlewnictwie, perlit ekspando-

wany (materia  izolacyjny)

woj. wi tokrzyskie

tel. 041 27 67 400, faks 041 27 67 500/501

www.zebiec.com.pl, e-mail: marketing@zebiec.com.pl

TYP RODZAJ MOC POJEMNO  KKOMORY CCZAS PPRACY SPRAWNO PALIWO

stoj cy SSPALANIA [kW] ZA ADOWCZEJ[dm3] MI DZYZASYPAMI[h] CIEPLNA[%] PODSTAWOWE
jednofunkcyjny

SWK górne 10; 14; 21; 28; 35; 44 28 - 160 w giel kamienny,

SWK/S 21; 28; 35;44 55 - 160 koks opa owy,

KWK górne  12; 16; 25 23 - 47 8 -15 do 82 mieszanka

KWK/S wyd u ony obieg spalin 16; 25 30/47 w gla z  koksem

KWKD dolne 15; 22 42-50 w giel kamienny 

KP palenisko retortowe 20; 30 150 24 - 160 do 91 w giel groszek II (GK II)

KWKP palenisko retortowe 25 150 30 -100 w giel groszek II (GK II), 

KMW górne 16; 23 38-57 9 - 30 mia  w glowy

KDU dolne 20/26 85 10 - 26 do 82
drewno kawa kowe,

w giel kamienny

KU górne 6 14 5 - 13
w giel kamienny, 

drewno kawa kowe

Kot y centralnego ogrzewania na paliwa sta e
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