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KOMPONENTY
Sprawdzone. Solidne. Niezawodne.
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KOMPONENTY
Sprawdzone. Solidne. Niezawodne.

INSTALACJA
Wydajna. Innowacyjna. Trwała.

WYKORZYSTANIE
CHP. Biometan. Biogaz.

USŁUGI
Wsparcie. Serwis. Laboratorium.



ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ  
O DŁUGIEJ EKSPLOATACJI

Bazując na naszym doświadczeniu od ponad 20 lat projek-
tujemy i produkujemy doskonale zintegrowane komponenty, 
zgodne z międzynarodowymi normami CE i bezpieczeństwa. 
Naszą dewizą jest solidność, wydajność oraz łatwość obsługi 
i eksploatacji.  Ciągły rozwój i wprowadzane innowacje prze-
kładają się na najnowocześniejszą technologię i maksymalną 
dostępność.

Nasze popularne i sprawdzone komponenty stosowane są 
w setkach biogazowni na całym świecie. Nieustanne 
 badania i rozwój, bezkompromisowa jakość, liczne opcje i 
gwarantują zadowolenie naszych klientów.

WIZJA 
I INNOWACJA

Holistyczny i wizjonerski sposób myślenia założycieli firmy - 
Roberta Bugara i Michaela Engelhardta do dziś w decydujący 
sposób wpływa na jakość komponentów agriKomp przezna-
czonych dla biogazowni. Pod nazwą agriKomp kryje się nie 
tylko wydajna technologia, ale także innowacyjność i praktycz-
ność. Pionierskie systemy, takie jak mieszadło Paddelgigant® 
czy zbiornik gazu Biolene® po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek w 2002 r. to tylko kilka przykładów błyskotliwych osią-
gnięć inżynieryjnych firmy agriKomp.

NIEZAWODNY
- WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Grupa agriKomp projektuje i produkuje wszystkie istotne 
elementy biogazowni w ramach jednej grupy kapitałowej. 
Dzięki temu gwarantujemy absolutną niezawodność i nie-
zmiennie doskonałą jakość a także dostęp do części zamien-
nych w każdym czasie. Kluczowe komponenty, takie jak 
separator Quetschprofi®, mieszadło Paddelgigant® i solidna 
technologia podajnika Vielfraß® wyznaczają międzynaro-
dowe standardy w zakresie stabilności, niezawodności i 
efektywności energetycznej.

JAKOŚĆ 
I ZAANGAŻOWANIE

„Jeżeli chcesz pozostawać w czołówce musisz być innowa-
cyjny, musisz posiadać w swoim portfolio niezawodne i 
 wydajne produkty, a także zapewnić bezpieczny serwis. To 
wymaga zaangażowanych ludzi i solidnej techniki”, Robert 
Bugar.

Nasze komponenty. 
Solidne i niezawodne.
Zaufaj oryginałom!



Dla wymagających substratów

MIESZADŁA

NASZE
MIESZADŁA

W przypadku wymagających substratów mieszadła w 
biogazowniach odgrywają kluczową rolę. Zapewniają 
równomierne mieszanie i rozkład temperatury w ko-
morze fermentacyjnej, przy jednoczesnym prawidło-
wym dostarczaniu bakteriom surowców, wspomaga-
jąc przepływ biogazu przez substrat.

DOSTĘPNE PRODUKTY

PADDELGIGANT®

AGRIMIX



DANE TECHNICZNE
Masa mieszadła Około 1 900 kg

Wymiary
Szerokość: 4 300 mm 

Wysokość (wału nad dnem zbiornika): 
4,600 / 5,420 / 6,420 / 7,160 mm

Tolerancja zawar-
tości suchej masy 12 – 15 %

Wartość pH 6 – 8

Temperatura do 55 °C

Typ napędu Silnik elektryczny z trzystopniową przekładnią planetarną 

Moc napędu 16.5 kW

Prędkość napędu 10 rpm

Połączenie elektryczne 40 / 690 V AC, 50 Hz

Czas pracy 0 – 60 %

Typ / Długość wału (m) PG I / 5,7 | PG II / 7,4 | PG III / 11,3; 13,1*

*długość wału wynika z jednej  z możliwych kombinacji tj. 2xPG I lub PG I 
+ PG II, przy czym ilość łopat nie zmienia się (zawsze 4 szt.). 

OPCJE

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Najczęściej używane mieszadło  
łopatkowe w Niemczech

  Doskonałe do fermentacji wymaga-
jących substratów, takich jak obornik 
długowłóknisty lub kiszonki z traw

  Wysoka sprawność zmniejsza zużycie 
energii

  Optymalne mieszanie wymagających 
substratów o wysokiej koncentracji 
suchej masy

  Wolnoobrotowe mieszanie, łagodne dla 
bakterii

  Trwałość dzięki solidnej konstrukcji

  System mieszania wymagający niewiel-
kich nakładów na konserwację

  Bezobsługowe uszczelnienie przepustu 
w ścianie bocznej komory fermentacy-
jnej

  Wał łopatkowy z bezobsługowym i 
trwałym łożyskiem ślizgowym

  Dostępne dla różnych wysokości mon-
tażu nad dnem zbiornika

SPRAWDZONE MIESZADŁO DO KOMÓR 
FERMENTACYJNYCH

Paddelgigant® firmy agriKomp wprowadzony po raz pierwszy 
na rynek już w 2002 roku jest jednym z najczęściej stosowa-
nych mieszadeł w biogazowniach. Wielokrotnie udowodniło 
swoją wysoką skuteczność. Mieszadło Paddelgigant® jest 
dostępne dla szerokiej gamy zbiorników, wymagających 
różnych wysokości montażowych, a także różnych długości 
wału mieszadła.

SWOBODNY WYBÓR SUBSTRATU

Mieszadło Paddelgigant® to wolnoobrotowe duże miesza-
dło, które miesza substrat w zależności od wielkości zbior-
nika i medium w komorze fermentacyjnej. Jego działanie 
dostosowane jest to fizjologii bakterii, które nie tolerują 
dynamicznej pracy systemu mieszania, objawiając to spad-
kiem wydajności.  Zapewnienie powolnego rozprowadzania 
świeżo podanego substratu  (tak aby równomiernie rozłożyć 
go po całej objętości zbiornika)gwarantuje pełne wykorzy-
stanie fermentora i utrzymanie równomiernej temperatury.

Paddelgigant® zostało specjalnie zaprojektowane dla sub-
stratów o zróżnicowanej strukturze i wysokiej zawartości 
suchej masy. Ta właściwość zapewnia operatorom bioga-
zowni szerszy zakres stosowanych substratów i minimalizuje 
potrzebę wcześniejszego ich przygotowania (rozdrabnianie, 
siekanie, itp.).

NIEZRÓWNANA  
WYDAJNOŚĆ

Paddelgigant® wyposażono w cztery skośne łopatki wol-
noobrotowe dzięki czemu mieszadło jest bardzo energo-
oszczędne. Łopatki zapewniają optymalne i biologicznie 
przyjazne mieszanie w krótkim czasie. W ten sposób unika 
się tworzenia warstw tonących lub pływających, a gazy 
ulegają wymieszaniu.

ŁATWA KONSERWACJA

zespół napędowy jest zamontowany na zewnątrz komory 
fermentacyjnej, dzięki czemu zawsze pozostaje dostępny 
co z kolei przekłada się na bezproblemową obsługę kon-
serwacyjną. Wał mieszadła jest wyposażony w bezobsłu-
gowe i trwałe łożysko ślizgowe znajdujące się wewnątrz 
komory fermentacyjnej.

Wersja EX-proof

Rozbudowana wersja dla 
dużych komór fermentacy-
jnych

Jednostka sterowania auto-
nomicznego

Paddelgigant® 
Dla wymagających 
substratów!

PADDELGIGANT®



NIEZAWODNE I WYDAJNE  
MIESZANIE

Mieszadło zanurzeniowe agriMix zostało specjalnie za-
projektowane do mieszania i homogenizacji substratów 
o mniejszej lepkości. Mieszadło agriMix jest szczególnie 
przydatne do mieszania w lub w połączeniu z miesza-
dłem Paddelgigant®, do stosowania w głównej komorze 
fermentacyjnej.

TRWAŁOŚĆ I WYSOKI POZIOM  
BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo, trwałość oraz łatwość konserwacji były 
głównymi założeniami urządzenia. Było to możliwe dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, solidnej i 
sprawdzonej technologii oraz zintegrowanych systemów 
monitorowania pracy.

DANE TECHNICZNE

Napęd Silnik z przekładnią

Moc napędu 15 kW

Obroty łopatek mieszadła 340 obr/min

Podłączenie elektryczne 400 / 690 V / 50 Hz

Średnica łopatki 810 mm

Długość całkowita (wraz z konsolą i skrzydłami) ok. 1,380 mm

Szerokość 810 mm

Wysokość 810 mm

Masa całkowita (wraz z konsolą) 300 kg

OPTYMALNY 

PRZEPŁYW

W rozwiązaniu  technicznym agriMix skupiono się na łopa-
tachmieszadła zoptymalizowanych pod kątem przepływu. 
Dzięki temu energia mieszania jest. Podczas pracy mieszadło 
agriMix jest zanurzone w substracie. Wysokość roboczą moż-
na dostosować do poziomu napełnienia zbiornika za pomocą 
urządzenia podnoszącego z wciągarką linową. Mieszadło 
jest wyposażone w system wtykowy, w którym kabel jest 
prowadzony w ochronnym peszlu. W celu przeprowadzenia 
konserwacji mieszadła, wystarczy je zdemontować..

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Długi okres eksploatacji dzięki 
solidnej, sprawdzonej technologii 
i zastosowaniu wysokiej jakości 
komponentów

  Wysoka wydajność mieszania 
przy niskim zużyciu energii

  Regulacja wysokości w celu  
dostosowania do poziomu 
napełnienia zbiornika

  Przystosowanie dla różnych 
poziomów napełnienia

  Wysoki standard bezpieczeństwa 
dzięki zintegrowanemu  
monitorowaniu temperatury 
silnika

  Łatwe serwisowanie dzięki 
 możliwości odłączenia kabla 
zasilającego

  Niższe koszty eksploatacji dzięki 
długim okresom międzykonser-
wacyjnym

agriMix 
Dla substratów o mniejszej 
gęstości!

AGRIMIX



SYSTEM PODAJNIKA
Prosty i niezawodne

VIELFRAß® – NIEZAWODNY SYSTEM 
PODAWANIA SUBSTRATÓW STAŁYCH

Zasilanie komór fermentacyjnych odgrywa kluczo-
wą rolę w ekonomicznej i efektywnej pracy bioga-
zowni.   Niezawodny i efektywny system podawania 
substratów stałych zapewnia optymalne wprowa-
dzenie biomasy do komory fermentacyjnej, przy 
jednoczesnym zwiększeniu uzysku gazu, obniżeniu 
zużycia energii oraz zmniejszeniu zużycia mieszadeł 
i pomp.

W celu zmaksymalizowania wydajności instalacji co-
raz ważniejszy staje się wybór technologii podawania, 
która umożliwia przetwarzanie także trudniejszych 
do obróbki substratów. Dzięki naszej ofercie możesz 
zastosować szeroką gamę surowców wsadowych

Różnorodność rodziny Vielfraß® na rynku jest jedyna 
w swoim rodzaju: jednostki podstawowe o pojemno-
ści od 3 do 12 m3,, które można łatwo rozbudować o 
moduły o pojemności 20, 30 i 40 m3 umożliwiając 
rozbudowę systemu, aż do 90m3 aż do pojemności 
90 m3. Uzupełnieniem oferty jest Vielfraß® LEF o po-
jemności do 139 m3. Vielfraß® LEF wyposażono w 
technologię ruchomej podłogi oraz agregat PreMix 
umożliwiający równomierne podawanie płynnej pa-
szy do komór fermentacyjnych.

DOSTĘPNE PRODUKTY

VIELFRAß® SELECT

VIELFRAß® STANDARD

VIELFRAß® STANDARD Z
ZBIORNIKIEM NA ODPADY 

VIELFRAß® LEF



PODSTAWOWA ZASADA DZIAŁANIA 
VIELFRASS®

Bezproblemowe zasilanie komory fermentacyjnej  stanowi 
wyzwanie dla technologii. Przykładowo, odpady często 
zawierają kamienie i piasek, Natomiast podawanie obor-
nika stałego lub długowłóknistej kiszonki może doprowa-
dzać do przeciążenia niektórych elementów urządzenia.

PODAWANIE SUBSTRATÓW

Opracowany przez agriKomp system podawania 
składników stałych Vielfraß® został specjalnie zaprojektowany w 
taki sposób, aby sprostać wyzwaniom. Podstawową  zasadą 
działania są dwa przeciwbieżnie, obracające się ślimaki z 
 nożami, które zapewniają spulchnianie i  mieszanie 
 substratu.

Zapobiega to również powstawaniu tak zwanych „wysp”, 
które są zmorą wielu biogazowni.. Substraty są następnie 
podawane do górnej części komory fermentacyjnej przez 
główny przenośnik ślimakowy. Umożliwia to uzyskanie 
dużej wydajności transportu przy jednoczesnym 
 zmniejszeniu nakładu pracy. Różne warianty sterowania 
umożliwiają podawanie materiału zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem.

ELASTYCZNA TECHNOLOGIA ZASOBNIKA 
– WIELE MOŻLIWOŚCI

System Vielfraß® można indywidualnie dostosowywać do 
wielkości instalacji poprzez instalację modułów rozszerzają-
cych. System Vielfraß® Standard można rozbudować za 
 pomocą maksymalnie 4 dodatkowych elementów 
 uzyskując maksymalną pojemność do 12 m3.

Nasze zasobniki wyposażone w ruchomą ścianę przemiesz-
czającą materiał wsadowy zapewniają bardzo dużą  objętość 
wsadu. Dodatkowe opcje podawania umożliwiają dostoso-
wanie się do najróżniejszych substratów i ich warunków.  
jeżeli obornik stały stanowi ponad 50% wsadu, wówczas 
system Vielfraß® można wyposażyć w dodatkowy trzeci 
 podajnik ślimakowydysponujący długimi zębami. system 
Vielfraß® można również wyposażyć w jednostkę PreMix, 
umożliwiającą homogeniczne podawanie płynnej paszy do 
komór fermentacyjnych.

System Vielfraß® składa się z niezwykle wytrzymałych, 
bezpiecznych i łatwych w konserwacji elementów 
 wykonanych min. ze stali nierdzewnej.. Wszystkie 
 elementy narażone na korozję wykonano ze stali 
 nierdzewnej (SS304), dzięki czemu są bardzo trwałe. 
Wszystkie śruby opcjonalnie dostępne w wykonaniu ze 
stali nierdzewnej.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Doskonałe do wymagających podłoży, takich jak 
obornik stały i kiszonka z trawy

  Maksymalna odporność na obecność piasku i 
kamieni dzięki śrubom o dużych wymiarach

  Niskie koszty utrzymania dzięki wysokiej jakości 
komponentów ze stali nierdzewnej

  Energooszczędne i bezpieczne podawanie 
substratów

  Wytrzymały ślimak zasypowy zapewniający

  Bezproblemowe podawanie

  Z opcjonalną jednostką ważącą

  Wiele możliwości zwiększenia pojemności

DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW  
RODZINY VIELFRASS®

  Technika Vielfraß® opracowana na podstawie 
wieloletnich doświadczeń

  Minimalne zużycie energii (potwierdzone długoter-
minowymi badaniami)

  Solidna konstrukcja i wygodna konserwacja

  Integracja z systemem aKCockpit; łatwe rejestrow-
anie procesu dozowania substratów itp

  Podaż na podstawie zapotrzebowania dzięki ste-
rowaniu interwałowemu; wagowo lub wsadowo

  Konstrukcja zgodna z przepisami dyrektywy 
maszynowej 2006 / 42/ WE

Vielfraß® 
Unikalne rozwiązanie oferujące 
o liczne opcje

VIELFRAß®



VIELFRAß® SELECT

Wytrzymały podajnik substratów stałych Vielfraß® Select 
jest przeznaczony specjalnie dla małych biogazowni rolni-
czych  o mniejszych ilościach wsadu. Korzystny cenowo 
wariant, wykorzystujący podawanie partiami, bez koniecz-
ności dłuższego magazynowania. Opcjonalnie można zwięk-
szyć pojemność do 12 m3 lub doposażyć urządzenie w trzeci 
podajnik ślimakowy z długimi zębami.

VIELFRAß® STANDARD

Vielfraß® Standard jest dostępny jako model podstawowy 
o pojemności 9 m3. Standardowy zakres obejmuje dwa śli-
maki z nożami; to oznacza, że już w wersji standardowej 
można podawać wymagające substraty.

Różne opcje systemu Vielfrass Standard pozwalają dosto-
sować urządzenie do indywidualnych potrzeb naszych 
klientów. System można rozbudować do pojemności 12 
m3 za pomocą czwartego elementu rozbudowującego 
oraz wyposażyć w wagę, platformę i dodatkowy wyświe-
tlacz. W przypadku wykorzystywania głównie gnojowicy, 
można go doposażyć w trzeci podajnik ślimakowy z długi-
mi zębami. Wszystkie śruby są opcjonalnie dostępne w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej (SS304).

VIELFRAß® STANDARD  
KONTENEREM ZAŁADUNKOWYM

Konstrukcja Vielfraß® Standard w połączeniu z kontene-
rem załadunkowym pozwala zaoszczędzić cenny czas pra-
cy a także zwiększyć pojemność urządzenia o 20,30 lub 
40m3.

Wspomniane kontenery  można zadokować z lewej,  prawej 
lub obu stron kontenera Vielfraß® a także można je 
 dowolnie łączyć. . Vielfraß® Standard z podwójnym konte-
nerem o pojemności 40 m³ pozwala uzyskać pojemność 
do 90 m³.

VIELFRAß® LEF

Vielfraß® LEF wyposażono w ruchomą podłogę, która prze-
suwa  substrat znajdujący się w koszu zasypowym w kie-
runku ślimaka poprzecznego i ślimaka wyładowczego. 
Przy projektowaniu podajnika substratów stałych zwróco-
no szczególną uwagę na jego energooszczędną, wytrzy-
małą i niewymagającą konserwacji konstrukcję. Dzięki za-
montowaniu specjalnych ślimaków w zasobniku można 
podawać również obornik i mniej przetworzone substraty. 
Urządzenie Vielfraß® LEF można opcjonalnie uzupełnić o 
jednostkę PreMix umożliwiającą homogeniczne podawa-
nie płynnej masy do komór fermentacyjnych.

DANE TECHNICZNE

TYP SELECT
JEDNOSTKA PODSTAWOWA

TYP STANDARDOWA JED-
NOSTKA PODSTAWOWA

GŁÓWNY PODAJNIK 
ŚLIMAKOWY

ŚRUBA 
DEZINTEGRUJĄCA

Materiał
Stal i stal nierdzewna 

SS304
Stal nierdzewna; opcjon-

alnie SS304
Stal nierdzewna; opcjonalnie SS304

Pojemność

Jednostka podstawowa: 
3 m³. Opcja z koszem za-
sypowym (3 pierścienie): 
9 m³ i 4ty pierścień o poj. 

do 12 m³

Jednostka podstawowa 
z lejkiem: 9 m³. Opcja z 
4tym pierścieniem do 

12 m3.

Wydajność podawania 300-400 kg/min dla kiszonki (1m³ = ok. 300-400 kg)

Zużycie energii Około 0,1 - 0,3 kWh/m³.

Napęd Hydraulika
Współosiowe prze-
kładnie planetarne

2 lub 3 motoreduktory 
offsetowe

Moc napędu 2.2 kW 15 kW 2 lub 3 x 1.5 kW

ZBIORNIK WYŁADUNKOWY (DC) DC 1 DC 2 DC 3

Wielkość zapasów 20 m3 30 m3 40 m3

Długość 4 m 6 m 8 m

Materiał Stal nierdzewna (SS304)

OPCJE

Szafa sterownicza z układem sterowania

Główny podajnik ślimakowy, stal nierdzewna

Zespół ślimaka dezintegrującego z nożami – 
stal nierdzewna

3ci ślimak dezintegrujący – stal 
(przy > 50% obornika)

3ci ślimak dezintegrujący – stal nierdzewna  
(przy > 50% obornika)

Dodatkowy 4-ty element w formie leja pionowego  
(rozszerzenie do 12 m³)

Dodatkowy wyświetlacz LED dla wag 
bez komputera ważącego

Wagi

Vielfraß® 
Unikalne rozwiązanie oparte o
liczne opcje

VIELFRASS®



SEPARATOR
Gnojowica i odpady pofermentacyjne

SEPARATOR
 
Podczas pracy biogazowni podawane są znaczne il-
ości substratów. Rozdzielenie masy pofermentacyjnej 
na stałą i płynną może przynieść operatorowi szereg 
korzyści w zakresie transportu, magazynowania i 
zużycia energii.

W technologii separacji odpad pofermentacyjny dzieli 
się na fazę ciekłą i stałą.

Frakcję stałą można przechowywać w odpowiednim 
silosie lub rozrzucać na gruntach rolnych w taki sam 
sposób, jak stały obornik. Fazę płynną można również 
wykorzystać jako nawóz bogaty w azot lub poddać 
ją dalszej obróbce masy pofermentacyjnej (np. po-
przez odparowanie frakcyjne przy użyciu agriFer® Plus 
firmy agriKomp).

DOSTĘPNE PRODUKTY

QUETSCHPROFI®

QUETSCHPROFI® PLUS



NIEZAWODNA I EKONOMICZNA 

SEPARACJA

Dzięki innowacyjnej technologii separacji Quetschprofi® 
odpady pofermentacyjne mogą być w sposób ekonomicz-
ny przetwarzane do pożądanej zawartości suchej masy 
przekraczającej 25 %. Każda biogazownia może być rów-
nież opcjonalnie wyposażona w Quetschprofi®. Umożliwia 
to bezproblemowe doposażenie instalacji w celu wykorzy-
stania odpadów pofermentacyjnych w sposób zapewnia-
jący ich wartość dodaną.

JAK DZIAŁA QUETSCHPROFI®

Substrat jest podawany przez pompę przefermentowa-
ny substrat, która zaciąga. Wytrzymała śruba dociskowa 
przepycha substrat przez sztywno zamontowany stały filtr 
szczelinowy i dociska go do stożka prasującego. W wyni-
ku tego płynna część substratu jest odprowadzana przez 
szczelinowe sito filtracyjne. Część stała jest transportowa-
na do przodu, w kierunku stożka prasującego. Minimalna 
odległość między śrubą dociskową a szczelinowym sitem 
filtracyjnym zapewnia niewielkie zużycie i wysoką żywot-
ność sita. Zawartość suchej masy we frakcji stałej można 
regulować w zakresie od 15% do ponad 25% za pomocą 
bezstopniowo regulowanego ciśnienia kontaktowego, co 
zapewnia do 15% dodatkowej pojemności magazynowej. 
Dzięki niewielkiemu obciążeniu silnika elektrycznego sys-

tem pracuje w sposób bardzo energooszczędny.

DANE TECHNICZNE

Napęd główny Silnik z przekładnią zębatą

Moc napędu
2.2 kW

(opcjonalnie 3,0 kW)

Prędkość obrotowa napędu 24 obr/min (opcjonalnie 37 obr/min) 

Podłączenie elektryczne 400 V AC, 50 Hz

ilość oleju w zbiorni-
ku motoreduktor a

3.0 l

Prasa śrubowa
Stal nierdzewna (SS304), grubość 8 

mm, powlekana węglikiem spiekanym, 
z uszczelnieniem mechanicznym

Szczelinowy bęben filtracyjny
Stal nierdzewna (SS304)

Szerokość szczeliny sita 0,5 mm

Opcjonalnie
Stal nierdzewna (SS304) o 

grubości 0,25 mm;
Szerokość szczeliny sita 0,75 lub 1,00 mm

Regulator wyjściowy
Siłownik pneumatyczny, bezstopniowa 

regulacja (opcjonalny system klap)

IDEALNIE DOPASOWANE AKCESORIA

Opcjonalnie Quetschprofi® można wyposażyć w różne 
elementy jako przystawki. Wszystkie komponenty można 
bezproblemowo zintegrować z istniejącą technologią i 
sterowaniem systemu. Niezależnie od tego, czy potrzebne 
są zbiorniki wyrównawcze w celu optymalizacji użytkowa-
nia, szczelinowe sita filtracyjne czy rozwiązania platformo-
we - tutaj można wybierać spośród różnych wariantów w 
zależności od potrzeb.

WYSOKA TRWAŁOŚĆ PRZY  
MINIMALNEJ KONSERWACJI

W Quetschprofi® stosowane są wyłącznie solidne techno-
logie i materiały wysokiej jakości. Gwarantuje to maksy-
malną niezawodność i trwałość, co jest szczególnie ważne 
w przypadku odpadów pofermentacyjnych o dużej zawar-
tości włókien. Ponadto stałe smarowanie olejem zespołu 
łożyska śruby dociskowej oraz trwałe uszczelnienie me-
chaniczne między zespołem łożyska a podłożem, zapew-
niają minimalne wymagania konserwacyjne.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Wydzielanie wysokiej jakości 
nawozów azotowych i fosforowych

  Optymalizacja pojemności 
magazynowej

  Niższe koszty inwestycyjne składowa-
nia odpadów pofermentacyjnych

  Zmniejszenie kosztów trans-
portu i stosowania odpadów 
pofermentacyjnych

  Możliwości komercjalizacji dot osadu 
pofermentacyjnego

  Oszczędności w zużyciu energii 
elektrycznej

Quetschprofi® 
Większa pojemność zbiornika
dzięki separacji.

QUETSCHPROFI®



NASZ 

NAJLEPSZY ZAWODNIK
 
Quetschprofi® Plus to idealny wybór w miejscach, gdzie 
wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

Najbardziej wydajny spośród separatorów został opraco-
wany specjalnie do zastosowań, w których wymagana jest 
wysoka efektywność pod względem przepustowości i sku-
teczności separacji. Na przykład w przypadku większych 
biogazowni, w zakładach wytwarzających bioodpady i za-
kładach przemysłowych, a także w oczyszczalniach ścieków.

Innowacyjny system Quetschprofi® Plus umożliwia ekono-
miczne przetwarzanie odpadów pofermentacyjnych do po-
żądanej zawartości suchej masy wynoszącej do 30%. Obu-
dowa ze stali nierdzewnej gwarantuje najlepszą stabilność. 
Powiększenie obudowy, sita i ślimaka o 100 mm pozwala 
uzyskać znacznie wyższą przepustowość rzędu 10% - 15% 
w porównaniu do naszego standardowego Quetschprofi®.

Dzięki precyzyjnej i niewielkiej tolerancji pomiędzy sitem a 
wysokowydajnym ślimakiem, nowy system Quetschprofi® 
Plus osiąga jeszcze wyższą wydajność separacji.

Jednostka pneumatyczna może również zostać opcjonalnie 
wyposażona w przemiennik częstotliwości. Pozwala to na 
regulację suchej masy i zawartości składników odżywczych.

Śruba jest jeszcze bardziej wytrzymała dzięki wzmocnie-
niu z twardego metalu (wyposażona w płytki z węglików 
spiekanych), co gwarantuje najdłuższy okres eksploatacji. 
Miernik poziomu w zbiorniku oleju do centralnego smaro-
wania uszczelnienia mechanicznego zapewnia najlepszą 
ochronę i monitorowanie stanu uszczelnienia.

DANE TECHNICZNE

Napęd główny Silnik z przekładnią zębatą

Moc napędu 3.0 kW, sterowany FC

Prędkość napędu 24.0 – 37.0 obr. 

Złącze elektryczne 400 V AC, 50 Hz

Ilość oleju w motoreduktorze 3.0 l

Prasa śrubowa
Wyposażona w końcó ki z 

węglików spiekanych

Bęben filtra szczelinowego
Stal nierdzewna z sitem 0,5 mm 
 szerokość szczeliny, opcjonalnie:  

0.25; 0.75 or 1.00 mm 

Regulator wyjściowy
Siłownik pneumatyczny,
bezstopniowa regulacja

Wydajność 8 – 15 m³ / h 

Opcja

Zbiornik wyrównawczy 400 l  
(stal nierdzewna lub galwanizowana)

Przetwornik częstotliwości.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  wysoka przepustowość (10-25%) i 
skuteczność oddzielania suchej masy i 
składników odżywczych

  Do zastosowań, w których kluczowa 
jest wysoka wydajność

  Obudowa wykonana z stali nierdz. 
V2A-Edelstahl - dzięki czemu po-
prawiono żywotność

  Bardzo wydajna śruba (z końcówką z 
węglików spiekanych)

  Sucha masa i składniki odżyw-
cze - precyzyjna regulacja dzięki 
 przemiennikowi częstotliwości

  Bardzo łatwa konserwacja dzięki 
 zoptymalizowanej konstrukcji

  Lepsze możliwości monitorowania i 
ochrona uszczelnienia mechaniczne-
go dzięki monitorowi poziomu

Quetschprofi® Plus
Najwyższa przepustowość  
i wydajność separacji

QUETSCHPROFI® PLUS



SYSTEM BUDOWY ZBIORNIKÓW

Spełnia najwyższe wymagania

SYSTEM BUDOWY ZBIORNIKÓW: 
FORMPROTECT®

 
Zaoszczędź czas i wysiłek dzięki dostępnemu 
wyłącznie u nas systemowi deskowań do różnych 
konstrukcji betonowych! Nowatorski system umożli-
wia budowanie zbiorników o średnicy do 40 m i 
wysokości do 8 m i grubości ścian od ok. 5 do 30 cm 
bez konieczności stosowania kosztownych szalunków 
tymczasowych.

OPATENTOWANY SYSTEM

Formprotect® to nowy, opatentowany system 
szalunków składający się ze sztywnych elementów z 
PVC, które połączone ze sobą tworzą trwałą powłokę 
ochronną. Po zabetonowaniu szalunek z tworzywa 
sztucznego staje się integralną częścią konstrukcji. Z 
funkcjonalnego punktu widzenia, powstała w ten 
sposób żelbetowa konstrukcja zespolona, składa się 
z trzech warstw w jednej ścianie: powłoki z tworzywa 
sztucznego od wewnątrz, ściany żelbetowej z izolacją 
lub bez niej - będącej rdzeniem, oraz powłoki z 
tworzywa sztucznego na zewnątrz.

DOSTĘPNE PRODUKTY

FORMPROTECT®



Wodoszczelny i 
gazoszczelny

Również do budowy 

budynków i obudów 

maszyn

INNOWACYJNY SYSTEM GENERUJĄCY 
KORZYŚCI 

Nie zachodzi konieczność stosowania dodatkowych powłok, 
izolacji i impregnacji, ponieważ wszystkie elementy są już 
zintegrowane. System jest całkowicie gazo- i wodoszczelny, 
a także odporny na siarkowodór i korozję kwasową. Ściana 
zewnętrzna nie musi być izolowana, malowana ani pokry-
wana żadną okładziną.

WIELOFUNKCYJNE ZASTOSOWANIE

Formprotect® jest przystosowany przede wszystkim do 
budowy żelbetowych zbiorników okrągłych w sektorze bio-
gazu i w rolnictwie. Szczególnym obszarem zastosowania 
są zbiorniki na wodę i ścieki. Można z niego budować rów-
nież inne konstrukcje, takie jak hale na potrzeby instalacji, 
obudowy maszyn, obory czy piwnice.

SYSTEM DO PROSTEGO ODNAWIANIA 
ZBIORNIKÓW

Formprotect® jest również dostępny jako system naprawczy, 
np. do renowacji istniejących zbiorników. Podczas remontu 
na całej powierzchni betonowej ściany w określonych od-
stępach umieszcza się szyny profilowe. Następnie buduje 
się konstrukcję szalunkową ze specjalnych wsporników i 
paneli szalunkowych. Przestrzeń między ścianą betonową 
a deskowaniem wypełnia się betonem lekkim, co zapewnia 
mocne i stabilne połączenie.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  W przeciwieństwie do konwenc-
jonalnej konstrukcji zbiornika, 
łatwy do czyszczenia szalunek 
pozostaje jako wewnętrzna i 
zewnętrzna powłoka

  Ściana zewnętrzna nie musi być 
ocieplona, pomalowana ani pokry-
ta okładziną

  Elementy z PCV odporne na che-
mikalia: całkowicie gazo- i wodo-
szczelne oraz kwasoodporne

  Zapewniona w ramach systemu 
ochrona betonu przed warunkami 
atmosferycznymi nie wymaga 
utwardzania betonu

  Łatwość czyszczenia

  Zbiorniki są standardowo wy-
posażone w układ wykrywania 
przecieków 

  Łatwy montaż izolacji: po prostu 
wsuwa się ją między beton a ze-
wnętrzne deskowanie

  Montaż deskowania niezależny od 
warunków atmosferycznych

  Zamknięta konstrukcja skutecznie 
zapobiega przedostawaniu się 
gryzoni do wnętrza izolacji.

  Wygląd zewnętrzny zachwyca 
nowoczesnym wzornictwem i 
kolorem (biały perłowy RAL 1013)

  Kompletne i gotowe – od 
pierwszego dnia; bez żadnych 
późniejszych prac

Formprotect® 
Zbiornik modułowy 
konstrukcja.

FORMPROTECT®



MAGAZYN GAZU
Elastyczny i wytrzymały

MAGAZYNOWANIE GAZU

Elastyczna i efektywna praca biogazowni jest ściśle 
związana z magazynowaniem biogazu. Produkcja 
biogazu w komorze fermentacyjnej podlega waha-
niom, zwłaszcza jeżeli biogazownia pracuje w trybie 
elastycznym lub nastawioną na zmienną podaż sub-
stratu.. Z tego powodu absolutnie konieczny jest 
niezawodny magazyn buforujący wszelkie wahania. 
Kompensuje on wartości szczytowe i służy jako opty-
malna rezerwa dla elektrociepłowni/ układu kogene-
racji lub zakładu produkcji biometanu. Odpowiedni 
system magazynowania gazu musi być gazoszczelny, 
odporny na ciśnienie, promieniowanie UV, tempera-
turę i warunki atmosferyczne, aby zapewnić bezpie-
czeństwo podczas eksploatacji.

OFERUJEMY SZEROKI WYBÓR 
MAGAZYNÓW MEMBRANOWYCH:

Pojedyncze dachy membranowe z monomeru etyle-
nowo-propylenowo-dienowego (EPDM) i dachy z 
podwójną membraną w różnych i kolorach. U nas 
znajdą Państwo idealne rozwiązanie dla swoich zbior-
ników - zarówno dla zbiorników magazynowych, ko-
mór fermentacyjnych.

DOSTĘPNE PRODUKTY

BIOLENE®

PODWÓJNY DACH MEMBRANOWY



BEZPIECZNY I 
EKONOMICZNY

Nasza sprawdzona tysiące razy w praktyce, jednopłaszczo-
wa membrana do magazynowania biogazu Biolene®  jest 
ekonomicznym rozwiązaniem dla Państwa biogazowni. 
Biolene® jest zbiornikiem do magazynowania gazu i pokry-
wą zbiornika w jednym. W związku z tym stanowi wysoko-
wydajne rozwiązanie dla małych biogazowni rolniczych i 
przemysłowych.

Ze względu na wpływ warunków atmosferycznych na ze-
wnętrzną powłokę dachu komory fermentacyjnej, mem-
branie stawiane są wysokie wymagania. Nasza Biolene® 
spełnia je wszystkie. Wykonano ją z wysokiej jakości gumy 
EPDM. Materiał cechuje odporność i stabilność wobec pro-
mieniowania UV, ozonu i temperatur, a przy tym jest bardzo 
elastyczny i trwały.

KOMPENSACJA
ZMIENNOŚCI

W zależności od produkcji biogazu, trybu pracy elektrocie-
płowni/ układu kogeneracji lub ze względu na prace kon-
serwacyjne, objętość magazynowanego gazu ulega ciągłym 
zmianom. Elastyczna powłoka zewnętrzna podnosi się i 
opada w zależności od ilości napełnienia, dlatego poziom 
napełnienia jest widoczny natychmiast. Ponadto precyzyj-
ne określenie i ocena poziomu napełnienia możliwe jest za 
pomocą specjalnego elektronicznego miernika.

Strop z drewnianych belek służy jako pod-konstrukcja. Deski 
i sufit stanowią bardzo dużą powierzchnię kolonizacyjną, na 
której mogą osiedlać się bakterie siarkowe. W ten sposób 
wytwarzany biogaz jest i tanio odsiarczany eliminując nawet 
90% siarkowodoru.

DANE TECHNICZNE

Polimer EPDM

Grubość DIN 23529 2.0 mm

Gęstość DIN EN ISO 1183-1 and -2 1.22 kg / l

Twardość ISO 48-4 66 ° Shore A

Odporność na rozdarcie DIN 53504 9.3 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53504 540 %

Odporność na propagację DIN ISO 34-1 13.5 N / mm

Odporność na temperaturę -40 to +100 °C

Odporność na ozon
200 PPHM 40°C / 20 % / 
7d, DIN ISO 1431

brak pękania

Przepuszczalność metanu
cm³ / (m²*d*bar)

< 500

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Do chwili obecnej Biolene® jest jedną 
z najczęściej stosowanych mem-
bran do magazynowania biogazu w 
Niemczech

  Wspomaga wysokie wykorzystanie 
CHP dzięki dużej pojemności maga-
zynu gazu (Nawet do 1500 m3 przy 
średnicy zbiornika 22 m)

  Umożliwia kontrolę poziomu 
napełnienia

  Ekonomiczne przechowywanie gazu

  Zapewnia maksymalne bezpieczeńst-
wo dzięki niezawodnemu profilowi 
uszczelniającemu zbiornika i moni-
torowaniu ciśnienia

  Duże obciążenie wiatrem: 
dopuszczone również w 4 strefie ob-
ciążenia wiatrem

  Precyzyjny pomiar wysokości dla np. 
równoważenia mocy

  Łatwy i ekonomiczny montaż

Biolene® 
Elastyczny magazyn 
gazu!

BIOLENE®



WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Nasze wysokiej jakości i trwałe podwójne dachy membra-
nowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie elastycznego 
magazynowania biogazu. Osłona zewnętrzna to osłona 
chroniąca przed wpływami atmosferycznymi, która zabez-
piecza wewnętrzną membranę gazową przed czynnikami 
zewnętrznymi. Nasze membrany chroniące przed nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi wykonane z tkaniny 
poliestrowej powlekanej PVC są zaprojektowane pod kątem 
wytrzymałości na wysokie temperatury i w ten sposób 
gwarantują najdłuższą możliwą żywotność. Membrana do 
magazynowania gazu znajdująca się pod spodem ma rów-
nież wysoką wytrzymałością temperaturową, jest bardzo 
elastyczna i wyjątkowo trwała.

MASZ WYBÓR

Podwójny dach membranowy można skonfigurować zgod-
nie z własnymi potrzebami: objętość, średnica, dach kopuło-
wy lub stożkowy, kolor zielony lub jasnoszary. Jako mem-
branę do magazynowania gazu można wybrać sprawdzony 
Biolene® lub membranę wykonaną z PE. Folię chroniącą 
przed wpływami atmosferycznymi PE/PVC oferujemy w 
dwóch grubościach.

BEZPIECZNE I STABILNE

Kilka wspomagających dmuchaw powietrza utrzymuje mem-
branę zewnętrzną w stanie szczelnym i stabilnym. Dzięki temu 
zapewniona zostaje ochrona przed warunkami atmosferycz-
nymi. Membrana jest odporna zarówno na silne wiatry, jak 
i duże wahania temperatury. Liczbę i rozmiar wspierających 
dmuchaw powietrza projektuje się indywidualnie w oparciu 
o różne parametry i warunki pracy.

Przestrzeń powietrzna między zbiornikiem gazu a membra-
ną chroniącą przed wpływami atmosferycznymi służy rów-
nież jako izolacja. Gradient temperatury pomiędzy tempe-
raturą zewnętrzną i wewnętrzną biogazowni jest 
utrzymywany na jak najniższym poziomie.

Nasze zabezpieczenia przed nadciśnieniem i podciśnieniem 
Bioguard mają wyjątkowo płaską krzywą charakterystyki 
na rynku, co przyczynia sie do występowania minimalnych 
skoków ciśnienia, dzięki czemu membrana chroniąca przed 
wpływami atmosferycznymi jest mniej obciążona. Kolejne 
elementy to hydrostatyczny system pomiaru poziomu oraz 
złącze zaciskowe VA z wysokiej jakości materiałów, stabil-
nym wężem ciśnieniowym służącym do połączenia mem-
brany z górnym obwodem zbiornika. 

Po spuszczeniu powietrza i podczas instalacji, membrany 
są podtrzymywane nad zbiornikiem przez konstrukcję 
nośną z siatki, która jest również przystosowana do 
obciążenia śniegiem.

 MOŻLIWE KOMBINACJE

FOLIA DO PRZECHOWYWANIA GAZU

PE Forma 
kula 1 / 3 lub
stożek 30 °

Biolene® 1 mm

Kolor czarny

Forma
kula 1 / 3 lub
stożek 30 °

FOLIA CHRONIĄCA PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI  
ATMOSFERYCZNYMI

PE / PVC 680 g / m²

Kolor Zielony mech lub jasnoszary

Forma
Kula 1 / 3 lub

stożek 30 °

PE / PVC 890 g / m²

Kolor Zielony mech lub jasnoszary

Forma
Kula 1 / 3 lub

stożek 30 °

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Szeroki wybór konfiguracji

  Precyzyjny, niezawodny pomiar pozi-
omu hydrostatycznego

  Niskie wartości szczytowe ciśnie-
nia spowodowane płaską krzywą 
charakterystyki

  Duża pojemność magazynu gazu od-
powiednia dla projektów związanych 
z biometanem

  Projekt podkonstrukcji nośnej z 
siatki przygotowanej na obciążenie 
śniegiem

Dachy z podwójną membraną
Odporny zbiornik do 
przechowywania gazu.

PODWÓJNY DACH MEMBRANOWY



APLIKACJA

Wszystko pod ręką

KOMPLETNY SYSTEM CZYLI: 
OSZCZĘDZAJ CZAS DZIĘKI 
 AKCOCKPIT! 

Aplikacja internetowa akCockpit lub aK Pilot jest kom-
pletnym rozwiązaniem do monitorowania i sterow-
ania biogazowniami. Proces technologiczny, ilość 
substratów i podawanego wsadu, jakość gazu, wyniki 
badań laboratoryjnych, kogeneracja lub uszlachetni-
anie biogazu: akCockpit gromadzi wszystkie ważne 
informacje o Twojej biogazowni w jednym miejscu 
i pozwala zaoszczędzić czas. Porównania wyników 
docelowych i analizy danych historycznych ułatwia-
ją ocenę efektywności technicznej i ekonomicznej 
Twojej biogazowni.

AVAILABLE PRODUCTS

AKCOCKPIT

Laureat nagrody za innowacyjność   
„InnovSpace 2021“ w kategorii 
„All Species Machinery“.



ZOPTYMALIZOWANY INTERFEJS

akCockpit jest łatwo dostępny za pośrednictwem przeglą-
darki internetowej internetowej, a także zoptymalizowany 
pod kątem urządzeń mobilnych (smarphone, tablet itp.). Nie 
trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. 
aKCockpit można po prostu zintegrować z działaniem insta-
lacji, np. w celu wprowadzania danych lub zbierania danych 
operacyjnych bezpośrednio na danym elemencie, zdalnego 
monitorowania biogazowni lub analizy danych w biurze.

PRZEJMIJ KONTROLĘ

Za pomocą systemu akCockpit można nie tylko wizuali-
zować aktualny stan pracy biogazowni i dokonywać oce-
ny wyników, ale także sprawdzać i potwierdzać alarmy. 
Za pomocą systemu akCockpit  można także uruchamiać 
 poszczególne komponenty zainstalowane w biogazowni, 
a nawet zmieniać parametry jej pracy.

Ponadto system umożliwia zastosowanie dodatkowych 
alarmów do zarządzania instalacją (np. ustawić minimalny 
uzysk gazu). W ten sposób można w porę wykryć proble-
my i podjąć środki zaradcze w celu poprawy efektywności 
biogazowni.

NARZĘDZIE, KTÓRE POMAGA W PRACY 

Automatyczna lista zadań pomaga w codziennym prowa-
dzeniu dziennika biogazowni. Standardowe dokumenty 
mogą być generowane w sposób automatyczny, a następ-
nie eksportowane w formacie pdf. Dodatkowo, akCockpit 
upraszcza wymianę informacji z usługodawcą dzięki zin-
tegrowanej skrzynce poczty elektronicznej i centrum do-
kumentacji. Dokumentacja i ocena emisji NOX jest rów-
nież wykonywana za pomocą akCockpit - wystarczy jedno 
kliknięcie.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Brak konieczności instalacji dodatkowego 
oprogramowania

  Niezależny od urządzenia dostęp przez prze-
glądarkę internetową (komputer, tablet lub 
smartfon)

  Bezpłatny pakiet podstawowy 1 zawierający:  
- Zintegrowany system komunikacyjny i platformę 
wymiany danych (z usługą agriKomp) 
- Dziennik substratów 
- Raporty z analiz laboratoryjnych lub analiz oleju

  Oprogramowanie dostępne przez całą dobę

DOSTĘPNE PAKIETY

BASIC

OPIS ZAWIERA

Substraty X

Laboratorium2 X

Olej2 X

Dziennik instalacji –

Centrum danych –

Szczegółowe wyświetlanie 
stanu wybranych urządzeń
(w zestawie znajdują się 4 
urządzenia, można zarezer-
wować więcej) 4

–

WERSJA PREMIUM

OPIS ZAWIERA

Substraty X

Laboratorium2 X

Olej 2 X

Dziennik instalacji X

Centrum danych X

Szczegółowe wyświetlanie 
stanu wybranych urządzeń
(w zestawie znajdują się 4 
urządzenia, można zarezer-
wować więcej) 4

X

SOLO-PREMIUM

  System akCockpit Solo-Premium obejmuje wszystkie 
usługi Premium dla jednego urządzenia. Użytkownik 
otrzymuje szczegółowe informacje o stanie poszcze-
gólnych urządzeń. Pakiet Solo-Premium obejmuje 1 
urządzenie4

1 Z bezpłatnego pakietu podstawowego można korzystać tylko wtedy, gdy 
klient posiada pakiet laboratoryjny w ServiceUnion.

2 W przypadku wykonania w laboratorium ServiceUnion
3 Z wyjątkiem konserwacji serwera
4 Cztery wybrane urządzenia można zestawić w następujący sposób: CHP (wraz 

ze zdalnym sterowaniem), NOxLog, BGAA, biogazownia.

AKCOCKPITakCockpit
Miejsce, w którym wszystko
się łączy!


