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O FIRMIE

Protechnika jest liderem branży w zakresie projektowania budowy urządzeń do przetwarzania 
odpadów, recyklingu, przetwarzania biomasy, oraz budowy sprzętu rolniczego, leśnego i spożywczego. 
Wszystkie nasze produkty są solidne, a jednocześnie przyjazne dla użytkownika. Kładziemy nacisk na 
przepustowość, wydajność i łatwość serwisowania naszych urządzeń. Dzięki pasji i prawie 20-letniemu 
doświadczeniu w branży jesteśmy w stanie sprostać śmiałym wyzwaniom, rozwijać maszyny                          
i rozwiązania dostosowane do potrzeb oraz procesów produkcyjnych naszych klientów.

PRODUKCJA SPRZĘTU DO GOSPODARKI ODPADAMI I RECYKLINGU

PASJA TWORZENIA

Nasza oferta maszyn i rozwiązań zapewnia wydajną produkcję, niskie koszty operacyjne i łatwość 
konserwacji, dzięki czemu użytkownicy końcowi z pewnością znajdą właściwą maszynę do swoich       
zastosowań.

Nasza szeroka gama maszyn i rozwiązań obsługuje wszystkie typy odpadów od tworzyw sztucznych 
przez drewno, metal, gume, biomase, RDF/SRF do suchego osadu ściekowego i obejmuje: brykieciarki 
RDF; sita dyskowe; perforatory; separatory powietrzne i magnetyczne; młyny; rozdrabniacze dwu               
i czterowałowe; przenośniki ślimakowe i taśmowe; sprzęt do produkcji biopaliw; granulatory; rębaki; 
chłodnice peletu; cyklony i wiele więcej.

WIODĄCY PRODUCENT NOŻY PRZEMYSŁOWYCH I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH

Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą sprzętu eksploatacyjnego, akcesoriów, części i 
innych materiałów używanych w wielu branżach, takich jak recykling, produkcja paliw                    
alternatywnych, przemysł drzewny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i   
przemysł spożywczy. Specjalizujemy się w produkcji noży przemysłowych wykorzystywanych w 
procesie rozdrabniania odpadów, produkcji paliw alternatywnych i recyklingu. Produkujemy 
noże koronowe, noże stałe i obrotowe, noże do rozdrabniaczy wielowałowych, sita, akcesoria 
maszynowe (śruby, nakrętki, zaciski nożowe, uchwyty nożowe ) i wiele innych.   

Bezproblemowa integracja

Bezproblemowa integracja z 
Twoją aktulaną instalacją, biorąc 

pod uwagę Twoje obecne 
potrzeby produkcyjne i 

zapewniając Twój sukces.

Łatwe uruchomienie i działanie

Kompleksowe zarządzanie           
projektem instalacji Twojego 

sprzętu. Uruchomienie systemu i 
szkolenie przez wyspecjalizowanych 

techników.

Serwis i części.

W pełni zaopatrzony magazyn 
wyrobów gotowych gwarantuje 

szybką obsługę oraz 
błyskawiczną dostawę części 

zamiennych. 

1 O FIRMIE

DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ RECYKLINGOWYCH,
KTÓRE CHRONIĄ NASZE ZASOBY NATURALNE
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BRYKIECIARKI - SERIA BM

Kompaktowe 
wymiary

Wysoka 
wydajność

Brak emisji 
zapachów

Nie wymaga 
wstępnej obróbki

Niski pobór  
energii

Niska 
emisja hałasu

Frakcja RDF
do 50mm

Wysoka jakość
produktu końcowego

APLIKACJE 

5 BRYKIECIARKI 

Przed procesem
Parametry produktu wyjściowego

Po procesie
Zalecane parametry RDF

Frakcja 0 - 50mm
Wilgotność do 20%

Temperatura min. 20˚C

Gęstość 650kg/m3

Wilgotność do 20%
Wartość energetyczna 19-23 Gj/t

Zmniejszenie ilości i objętości odpadów stałych jest kluczową kwestią w odniesieniu do             
gospodarki odpadami. Innowacyjna technologia zagęszczania będąca opatentowanym    
rozwiązaniem firmy Protechnika jest jedynym w Europie rozwiązaniem nisko kosztowego    
zagęszczenia frakcji nadsitowej, jak również podsitowej z jednoczesną możliwością                        
zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych, których zagospodarowanie również jest 
problemowe. Technologia zagęszczania BM pozwala na przetwarzanie szerokiej gamy                 
materiałów odpadowych o niskiej gęstości.

Koszty stosowanych dotychczas technologii zagęszczania opartych na dostępnych                       
konwencjonalnych technologiach takich jak granulowanie i peletowanie są niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do opracowanej przez naszą Firmę.

Dla porównania koszt metod stosowanych do tej pory kształtuje się na poziomie 150 PLN/m3 
przy gęstości usypowej około 450 kg/m3. Poziom kosztów przy zastosowaniu technologii BM 
powoduje iż koszty kształtują się na poziomie 30 zł/ m3 przy gęstości usypowej 650 kg/m3.

 

SPECYFIKACJA 

WEWNĘTRZNY 
UKŁAD GRZANIA
Zapewnia stabilność 

procesu zagęszczania i 
elastyczność parametrów 
materiału wejściowego 

UKŁAD 
NAPĘDOWY

Nowatorska konstrukcja 
umożliwia regulację 

parametrów wyjściowych 
produkowanego 

brykietu

INNOWACYJNA 
MATRYCA 

BRYKIETUJĄCA
Wymienne, o zmiennej 

geometrii przekroju 
matryce brykietujące

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  

Wydajność

Ilość rolek

Średnica rolek 

Waga

Wymiary

Rozmiar 
granulatu

Napęd matrycy

Moc
zainstalowana  

Ilość segmentów 
matrycy

System grzania

BM75EX    BM110EX

2.5t/h  
do 5t/h*

1.5t/h
do 3t/h*

75 kW 110 kW

95 kW 170 kW

Tak Tak

60 szt 88 szt
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400mm

6500kg

3380/1750/2030 [mm]

32 x 32 x 
dł przyp[mm]

* Różni się w zależności od składu RDF i dodatku frakcji biologicznej

2

400mm

10000kg

3630/2000/2270 [mm]

32 x 32 x 
dł przyp[mm]
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SUSZARNIA TAŚMOWA   

7 SUSZARNIA TAŚMOWA 

Wysoka
wydajność

System suszenia
niskotemperaturowych

Opcionalny generator
cieplego powietrza z
biomasy dla potrzeb

suszarni 

Recykling i odzysk energii z odpadów oraz biomasy są coraz bardzo istotnym elementem w 
gospodarce odpadami, a także w globalnym zaopatrzeniu w energię. Nasza niskotemperaturowa 
suszarnia na odpady jest idealnym rowiazaniem do wstępnej obróbki RDF, SRF, komunalnych 
odpadów stałych, biomasy i osadów ściekowych. Temperatura pracy urządzenia miesci z zakresie 
65 ÷ 85˚C, co gwarantuje bezpieczeństwo i eliminuje zysko pożaru.

 • Niskotemperaturowy system suszenia  • Budowa modułowa;

 • Niski pobór energii;     • Niskie emisje (pył, spaliny)

 • Wysokie standardy bezpieczeństwa  • Duża pojemność

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  

SPECYFIKACJA 
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WAŁY DOLNE 
PODTRZYMUJĄCE

WAŁY GŁÓWNE

TAŚMA SUSZARNI 
CONDUCTO 

MODUŁ 
ZAŁADUNKU 

KOMORA 
SUSZARNI MIESZACZ

MODUŁ 
WYŁADUNKU 

DRZWI KOMORY

Materiał

Wydajność  

Wilgotność wejściowa  

Wilgotność wyjściowa  

Odparowanie wody  

Powierzchnia suszenia  

Wymiary modułu  

Moc elektryczna  

Moc cieplna  

Wentylatory wyciągowe  

Zrębka, biomasa, RDF/SRF, osady ściekowe

1,0 - 40,0 t/h

35% dla RDF (max do 85%)

15% dla RDF (max do 3%)

0,3 - 18,0 t/h

do 306 m2

L 20,5 x W 9,0 x H 4,5 m

od 125,0 do 640 kW

od 2,2 do 16,8 MWc

do 8 szt.



KRUSZARKA DWUWAŁOWA

Kruszarki te dedykowane są do rozdrabniania dużych, twardych i trudno zniszczalnych            
przedmiotów w tym między innymi opon samochodowych. Bezpośrednie połączenie rotora z  
przekładnią umożliwia szybką wymianę noży. Urządzenia te charakteryzują wolne obroty, niski 
poziom hałasu i duży moment obrotowy. Maszyny te posiadają mechaniczne jak i elektryczne                  
zabezpieczenia przed przeciążeniem. Automatyczny system wstecznych obrotów dodatkowo 
chroni noże przed zniszczeniem.

Ochrona przed 
przeciążeniem

Trwała

Wysoka 
wydajność

Niska 
emisja 
hałasu

APLIKACJE 
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Materiał

Model

Przestrzeń krusząca

Średnica rotora

Obroty rotora

Noże rotora*

Grubość noży** 

Moc

Waga

Duże, twarde i trudnozniszczalne, przedmioty,
opony samochodowę, tworzywa, metal, folie.

S2W-400  S2W-600  S2W-1000

404x510mm 604x510mm 1050x470mm

ø284mm  ø284mm  ø290mm

15 obr/min  15 obr/min  13 obr/min

20   30   51

20mm  20mm  20mm

1400kg  2200kg  3000kg

7,5kW  2 x 5,5kW  2 x 11kW
   2 x 7,5kW
   2 x 11kW

SPECYFIKACJA  

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   
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*Ilość noży uzależniona od grubości.
**Grubość dopasowana do aplikacji. 

Składa się z dwóch wałków 
tnących. 
 

 

JEDNOSTKA TNĄCA

PODWÓJNY NAPĘD
Zasilany dwoma 
elektrycznymi silniki o 
mocy do 11kW.

 

AUTOMATYCZNY 
SYSTEM REWERSOWY

Chroni noże przed 
uszkodzeniem

 

ŁATWE 
WYMIANA NOŻY

Bezpośrednie połączenie
między rotorem a

przekładnią pozwala na
szybką wymianę.

 



KRUSZARKA CZTEROWAŁOWA

Niska 
emisja 
hałasu

Wysoki
moment 
obrotowy

Wysoka
wydajność

Kruszarki te przeznaczone są do kruszenia grubościennych, twardych materiałów takich jak:   
wszelkie zlepy, grubościenne plastikowe rury i inne. Kruszarki są niezastąpione również przy    
rozdrabnianiu wielkogabarytowych pojemników, koszy, sprzętu AGD itp. Idealnie nadają się do 
rozdrabniania wszelkich plastikowych odpadów oraz gumy i drewna. Urządzenie charakteryzuje 
się wysoką wydajnością, niskim poziomem hałasu oraz dużym momentem obrotowym. 

APLIKACJE 
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Materiał

Przestrzeń krusząca

Średnica wału 
głównego

Średnica wału 
pomocniczego

Obroty wału 
głównego

Ilość ostrzy 
pomocniczych*

Średnica sita*** 

Silnik główny

Grubość ostrza**

Zlepy, grubościenne plastikowe rury, kosze,
pojemniki, tworzywa, guma i drewno. 

750x700m

ø245mm   

25 obr/min    

30 trój hakowe    

ø20mm   

2 x 11kW   

26mm   

12

ø270mm   

SITA
Rozmiar otworów sita 
wg życzeńia klienta

 

WAŁY TNĄCE
Wały tnące mogą być
dostosowane do 
wymagań instalacji
 

Składa się z dwóch wałów tnących
i dwóch wałów pomocniczych 

 

JEDNOSTKA TNĄCA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   

SPECYFIKACJA  

PODWÓJNY NAPĘD
Zasilany dwoma 
elektrycznymi silnikami 
o mocy do 11kW

 

*Ilość noży uzależniona od grubości.
**Grubość dopasowana do aplikacji.
***Rozmiar wg życzenia klienta.  



MŁYN FREZOWY SERIA MF

Regulowane noże 
wielokrotnego 
użytku

Ochrona przed 
przeciążeniem

Opcjonalny
system chłodzenia

System 
smarowania
łożysk

Młyny frezowe MF przeznaczone są do rozdrabniania tworzyw sztucznych. Doskonale         
rozdrabniają PP, PVC, gumę, PA, PET, drewno oraz folie. Wytrzymała i niezawodna obudowa, 
system smarowania łożysk zapewnia cichą i stabilną pracę. Młyn posiada system awaryjnego 
wyłączenia oraz napęd zapobiegający urządzenie umożliwą przeciążeniu, bezpieczną pracę    
servizowa w szczególności podczas czyszczenia ostrzy. Sito oraz pojemnik na rozdrobnioną masę 
zaprojektowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było proste. Lżejsze wersje młynów 
wyposażone są w rolki ułatwiające ich przemieszczanie, natomiast cięższe posiadają regulowane 
podkładki zapewniające stabilność podczas pracy. Młyny od modelu MF-11 i większe opcjonalnie 
mają chłodzoną komorę tnącą i posiadają możliwość podłączenia obiegu cieczy chłodzącej.

APLIKACJE 

13 MŁYNY

Materiał 

Model

MF-4

Tworzywa sztuczne miękkie i twarde, guma 
oraz drewno.

        Noże
Stałe   Obrotowe   Przestrzeń krusząca   Moc

2 x 1      3 x 4     240x180xø180    4kW

2 x 1      3 x 6     360x250xø250    7.5kW

2 x 1      3 x 7     420x270xø300    11kW

2 x 1      3 x 8     480x340xø350    15kW

2 x 2     3 x 11     660x400xø380    22kW

2 x 2     3 x 12     720x510xø500    37kW

MF-7.5

MF-11

MF-15

MF-22

MF-37
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UNIKALNY SYSTEM NOŻY
Wykonane z wysokiej jakości stali
łatwo rozdrabnia wszystkie rodzaje 
tworzyw sztucznych. 

 

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

 ŁOŻYSK
Zapewnij cichą i 

stabilną pracę

 

ZINTEGROWANY
SYSTEM 

CHŁODZENIA
Zmniejsza wpływ

ciepła generowanego 
przez tarcie

 

OCHRONA 
NAPĘDU

Wyłącznik awaryjny i 
ochrona systemu przed 

przeciążeniem

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   

SPECYFIKACJA  



MŁYN NOŻOWY SERIA MV

Regulowane noże 
wielokrotnego 
użytku

Ochrona przed 
przeciążeniem

System 
smarowania
łożysk

Młyny nożowe mielą tworzywa sztuczne miękkie i twarde, kable miedziane, gumę oraz drewno. 
Charakteryzują się wysoką sprawnością, stabilnością podczas pracy oraz możliwością           
rozdrabniania nawet najtrudniejszych odpadów dzięki unikalnemu układowi noży. Możliwość 
odbioru mechanicznego lub pneumatycznego. 

APLIKACJE 

15 MŁYNY

Niska 
emisja 
hałasu

Model

Knives

Przestrzeń krusząca

MV 300x500  MV 450x900   

500x300xø300  900x450xø450

      30 kW      45 - 75 kW

 do 800 kg/h    do 1500 kg/h

≈510 obr/min   ≈510 obr/min

     1200 kg        4000 kg

Moc

Wydajność 

Obroty 

Waga
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Noże stałe     2    2 x 2

Noże obrotowe     4    3 x 2

SYSTEM 
SMAROWANIA 

ŁOŻYSK
zapewnia cichą 
i stabilną pracę

 

RYNNY 
PROWADZĄCE
Zapewniają równe 
rozłożenie surowca

 

SYSTEM
HYDRAULICZNY

służy do podnoszenia
 i opuszczania leja 
zasypowego i sita

 

REGULOWANE PODKŁADKI
Zapewniają stabilność podczas pracy 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   

SPECYFIKACJA  

UNIKALNY SYSTEM NOŻY
Wykonane z wysokiej jakości stali
łatwo rozdrabnia wszystkie rodzaje 
tworzyw sztucznych 

 



GRANULATORY SERIA PR

APLIKACJE 

17 GRANULATORY 

W granulatorze zainstalowano 2 silniki elektryczne, które napędzają za pomocą pasków 
klinowych duże żeliwne koło. Do koła przykręcana jest duża, masywna matryca w kształcie 
pierścienia z wykonanymi w niej otworami stożkowo-walcowymi. Po wewnętrznej części matrycy 
toczą się dwie rolki przeciskając surowiec przez otwory. W zależności od rodzaju peletowanego 
surowca wymagane są różne ustawienia poprzez regulację docisku rolek do matrycy. Nad 
maszyną zainstalowane są dwa podajniki ślimakowe. Zastosowanie ich pozwala na dokładne i 
optymalne dozowanie surowca do mechanizmu granulującego. Urządzenie może być 
doposażone w kondycjoner parowy. Jest to ogromna zaleta dająca możliwość pracy maszyny 
prawie na każdym surowcu. Podstawowe wymagania co do surowca: wilgotność 16-18%, frakcja 
(wielkość) 2-3 mm.

Ochrona przed 
przeciążeniem

Trwały

Wysoka 
wydajność

Niska 
emisja 
hałasu

SPECYFIKACJA 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  

Model

Knives

Napęd ślimaka 
kondycjonera 

      PR-60       PR-110   

 1,1           1.5

        2,2 kW         3 kW

        1,1 kW       1,5 kW  

   6, 8,10,12 mm    6, 8,10,12 mm

        360 mm       450 mm

Napęd 
kondycjonera 

Napęd ślimaka 
wprowadzającego

Średnica peletu  

Średnica 
wewnętrzna matrycy 

Wydajność Do 1,5t/h          Do 3t/h

Napęd matrycy 2 x 30 kW         2 x 55 kW

           2            2  

   2330/2100/1980 mm   2540/2300/2250mm

        2500 kg       3500 kg

Ilość rolek 

Wymiary

Waga 

REGULACJA MATRYCY I ROLEK
zaintegrowana z korpusem prasy granulującej 
wciągarka lub dźwig do łatwej, szybkiej 
i bezpiecznej wymiany matrycy i rolek

 

SPRZĘGŁO 
PRZECIĄŻENIOWE
chroni matrycę przed 

uszkodzeniem jej 
powierzchni 

wewnętrznej lub 
nawet rozerwaniem 

 

ZESPÓŁ 
NAPĘDOWY

bezpośrednie połączenie 
pozwala na granulowanie 

bardzo trudnych 
surowców 

 
 

 

KORPUS 
GRANULATORA
Budowa skrzyniowa 

z silnikami montowanymi 
na płytach z regulowaną 

wysokością do 
prawidłowego 

naciągnięcia pasów 
 
 

 



BELOWNICE Z PERFORATOREM
PÓŁAUTOMATYCZNY / AUTOMATYCZNY

Wysoka
Wydajność

Konfigurowalne

Trwałe

Łatwa
Integracja 

Poziome belownice kanałowe firmy Protechnika znajdują zastosowanie w zageszczaniu dużych 
objętościowo surowców. W szczególności dedykowane są do zastosowania w przemyśle 
komunalnym i recyklingu. Belownica ta dostępna jest w różnorodnych aplikacjach i                  
wyposażeniu dodatkowym co pozwala na pełne zintegrowanie urządzenia z funkcjonujacymi 
procesami. Perforator produkcji Protechnika stosowany jest do rozdrabniania wstępnego 
różnego rodzaju materiałów, które w dalszym etapie procesu recyklingu mogą być belowane 
lub tez kompresowane np. w prasach stacjonarnych. Perforator ten zwiększa wydajność w 
procesie belowania poprzez wstępne zgniecenie odpadu (np. butelek PET) lub w wersji z 
górnym wałem frezowym perforator staje się niszczarka (np. odpad kartonowy) niszcząc 
bezpowrotnie materiał.

19 BELOWNICE

APLIKACJE 

Siła zgniotu Wydajność Otwór wlotowy Wymiary beli Zagęszczenie beli

Waga beli System wiązania
Regulacja kanału wybór 

nastaw prasy

800kN/80T 1,5÷12,0 
różni się w zależności 

od materiału

1665 x 986mm
Automatyczna
1500 x 1050mm
Polautomatyczna

450 - 500kg/m3

ca. 450-550kg, 
w zależności od 
materiału

Poziomy, 4-ro krotny
Automatyczna
Ręcznie
Połautomatyczna
 

3-stronna, hydrauliczna
Automatyczna

Z zamykanym kanałe 
Połautomatyczna
  

System
Hydrauliczne

Sterownik

chłodnica oleju
,ogrzewanie 
oleju

SPS-Siemens-S7 
z ekranem 
dotykowym

Waga

760 x 1050 x 
800 / 1200 (regulowana)
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PROGRAMOWALNY
STEROWNIK 
Siemens-S7 z dotykowym 
wyświetlaczem

CIŚNIENIE HYDRAULICZNE
3-stronny hydrauliczny kanał nastawczy 
z ustawieniami wyboru materiału

 

BELE O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
Zagęszczenie do 500kg/m3.
Waga do 550kg 

 

Materiał Wydajność Wymiary
 części roboczej 

Gabaryty Moc Waga

Butelki PET, opakowania 
po chemii gospodarczej
(PET, PP, PE, PVC) i 
opakowania kartonowe

2,5 t/h 900 x 750mm   1050 x 1500 x 950mm 2 x 5,5 kW 900kg

BELOWNICE 

PERFORATOR 

SYSTEM PERFOROWANIA
2 wały wyposażone w bardzo trwałe 
zęby napędzane elektrycznie przez 
dwa silniki 5,5 kW

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   

SPECYFIKACJA  

Napęd Główny

15÷60kW

15000kg
Automatyczna
8000kg
Połautomatyczna

Belowica Połautomatyczna



ROZRYWARKI WORKÓW

Łatwa integracja

Wysoka 
wydajność

Zewnętrzny 
układ chłodzenia

Wstępne rozdrabnianie 
kruchego odpadu

Rozrywarki worków firmy Protechnika sa stosowane jako pierwszy element linii technologicznych.        
Urządzenia te służą do rozrywania, oprózniania worków oraz przenoszenia ich zawartosći 
przenośnuik taśmowy . Konstrukcja umożliwia rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej 
wielkosci, bez naruszania ich zawartości. Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materiały 
mają gabaryty właściwe do dalszego procesu sortowania. Rozrywarka pozwala na szerokie            
możliwosci aplikacyjne na etapie projektowania i montażu.
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APLIKACJE 
Materiał Wydajność Wymiary Moc elektryczna

Odpady komunalne zmieszane
i/lub odpady zebrane selektywnie
w wo

5,0 - 30,0 t/godz 8 x 2.3 x 2.6m 15- 30,0 + 2,3 + 1,0 kW

Wydajność Zablokowania/zaklinowania
Opcje układu

podawania Opcje

Sterowana 
elektronicznie

Monitorowane, automatycznie
wykrywane, z 3-ma próbami
samoczynnego usunięcia zatoru,
przy materiałach niedopuszczalnych
ze względu na gabaryty lub ich rodzaj
automatyczny sygnał do usunięcia
ręcznego

1. Z własnym systemem podawania
 materiału (przenośnik łańcuchowy,
 stalowy płytowy lub ruchoma podłoga)
 i lej załadowczy powyżej posadzki
2. Bez własnego systemu podawania
 materiału jako dodatkowe urządzenie
 w liniach sortowniczych i recyklingowych
 pomiędzy dwoma przenośnikami

1. Podnoszona głowica 
robocza
2. Układ podawania materiału 
w postać leja zasypowego 
wyposażonego na swym dnie 
w taśmę przenośnika
podawczego

SPECYFIKACJA 
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Niektóre elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia 
wymagają stałej lub okresowej konserwacji. Łatwy 
dostęp do wnętrza urządzenia jest możliwy poprzez 
pokrywy rewizyjne 

ŁATWY DOSTĘP DO KONSERWACJI 

W przypadku nadmiernego obciążenia głównego 
wału – zgarniacze się podnoszą. Fizyczny dostęp do 
podajnika zapewniany jest przez klapę sterowaną 
elektrycznie

 

DOSTĘP AWARYJNY

Rozrywarka worków jest wyposażona w dwa silniki 
elektryczne (15-30 kW dla głowicy roboczej i           
0,75 kW dla taśmy podającej) oraz zewnętrzny układ 
chłodzenia, który znacznie przedłuża trwałość 
napędu  

GŁÓWNY NAPĘD 

Wał obrotowy wyposażony w zęby / noże, które 
podnoszą worki do góry i 5 niezależnie działających 
zespołów nożowych (zgarniacze) mogą się swobodnie 
odchylać pod naciskiem materiału otwierając worki

 

JEDNOSTKA ROZRYWAJĄCA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   



SITA DYSKOWE

Sito dyskowe (przesiewacz dyskowy) służy do przesiewania odpadów komunalnych w 
liniach sortowniczych. Cechuje je wysoka wydajność, precyzyjne ustawienie wielkości 
odsiewania, kompaktowa konstrukcja i ekonomika pracy. Główne cechy: wysoka      
dokładność odsiewania, precyzyjne ustawianie wielkości odsiewania dzięki systemowi 
wymiennych dysków, ustawialna dynamika odsiewania, mała długość w porównaniu z 
innymi systemami, kompaktowa konstrukcja umożliwia korzystanie ze standardowych 
środków transportu lądowego i morskiego, niska moc elektryczna zainstalowana              
(od 5,5 kW przy sicie SDH4000), wymienny system dyskowy w przypadku wymiany 
wielkości odsiewania np. z 80,0 mm na 60 mm lub 40,0 mm, odporne na ścieranie dyski 
robocze; sprawdzona konstrukcja sita typu ciężkiego (wersja SDH), automatyczny system 
smarowania, oświetlenie wewnątrz komory roboczej i okna inspekcyjne (w wersji SDH) 
dla szybszej oceny inspekcyjnej z zewnątrz.

23 SITA DYSKOWE

Wysoka
wydajność

Wysoka 
precyzja 
działania

Niskie 
koszta 
operacyjne

Kompaktowy
wymiar

APLIKACJE 

SPECYFIKACJA 
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Materiał

Wydajność 

 Wymiary Robocze

Ilość wałów
roboczych

Standardowe
rozmiary szczelin

Moc

Waga

Opcje

Odpady komunalne zmieszane i selektywnie
zbierane; RDF/SRF; odpady budowlane
i remontowe; biomasa; odpady przemysłowe
(guma, tworzywa sztuczne, minerały)

5,0 - 35,0 t/godz.

3660 - 6700 x 1200 - 1400mm   

16 - 30

40/60/80mm

5,5kW - 15kW

- Wymienne dyski stalowe i dyski
 gwieździste polimerowe
- Układ odpylania
- Lej / leje zsypowe

4950kg - 10500kg

Wały robocze składają się z wielu 
hartowanych, stalowych dysków.     
Konstrukcja umożliwia indywidualną 
wymianę dysku. Liczba wałków zależy od 
wielkości sita dyskowego

WAŁY ROBOCZE 

Smarowanie łańcucha odbywa się automatycznie za 
pomocą zamontowanych wkładów smarowniczych. 
Kasety wymagają okresowej zmiany co około 6 
miesięcy. Możliwość zamontowania centralnego 
automatycznego układu smarowania

AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA 

Stalowe osłony zmniejszają znacznie 
poziom hałasu i rozprzestrzeniania się 
cząstek pyłu podczas pracy

OSŁONY STALOWE 
Zamontowane oświetlenie wewnątrz 
komory sitowej i otwory umożliwiają 
wzrokową inspekcję wewnętrzą komory 
przesiewania bez potrzeby otwierania 
stalowych osłon
 

ŁATWE MONITOROWANIE 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   



SEPARATORY MAGNETYCZNE

Wysoka 
wydajność

Ochrona 
maszyny

Wartościowy
odzysk 
materiału

Separatory magnetyczne przeznaczone są do automatycznego oddzielania materiałów               
ferromagnetyczych (metal żelazne) od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach 
taśmowych lub podajnikach wibracyjnych. Separatory magnetyczne zabezpieczają maszyny tech-
nologiczne przed uszkodzeniem spowodowanym przez niepożądany kawałek metalu, jak również 
odzyskują cenny złom żelazny z surowców odpadowych.
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APLIKACJE Zasilanie 

Źródło pola
magnetycznego

Magnesy trwałe

Napęd

Sposób pracy

3LNPE, 400V/50Hz

Magnes trwały neodymowy
Magnes trwały ferrytowy
Elektromagnes 

w szczelnej obudowie ze stali niemagnetycznej

Motoreduktor

Wzdłużnie lub poprzecznie

SPECYFIKACJA 
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KONSTRUKCJA 
STALOWA

spawana i skręcana ze 
stali niskowęglowej 
i niemagnetycznej

 

UZWOJENIE 
ELEKTRO

MAGNETYCZNE
skutecznego rozpraszania 

ciepła generowanego 
przez efekt Joule'a

 

IZOLACJA 
CEWKI

z materiału w klasie 
wyższej (> 250 ° C) 

MAGNES
zamknięty płytami 
niemagnetycznymi

 

PAS 
GUMOWY
z progami 

zabierakowymi z gumy 
trudnościeralnej

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   



SEPARATORY POWIETRZNE

Separatory powietrzne firmy Protechnika służą do odseparowania lekkiej frakcji od ciężkiej      
podczas segregacji odpadów w procesie recyklingu. Urządzenia te dzięki swojej konstrukcji i 
związanej z tym skuteczności bardzo często zastępują ręczne sortowanie i przyczyniają sią do 
zmniejszenia kosztów procesu segregacji. Separator przeznaczony jest do pracy z takim             
materiałem jak: odpad komunalny zmieszany, selektywnie zbierany, RDF, odpady budowlane, 
biomasa i odpady przemysłowe typu guma, tworzywa i inne.

Wysoka
wydajność

Łatwa
integracja

Konfigurowalna
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APLIKACJE 

Zasilanie Moc Wymiary Szerokość robocza 
pasa

Szerokość pasa

Rozstaw osi Taśma Prędkość taśmy Wydajność Waga

3LNPE, 400v/50Hz 30kW 6300 x 4500 x 2065mm   1100 - 1300mm 1200 - 1400mm

ca. 4600 - 8600mm Regulowana  5 - 15 t/h 8000 - 10500kgGumowa

Opcje

1. Filtr workowy
2. Układ odpylania

SPECYFIKACJA 
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UKŁAD 
PODAWANIA
 MATERIAŁU

realizowany za pomocą
 przenośnika 

przyspieszającego
 

KOMORA SEPARACJI POWIETRZNEJ
Zapewnia optymalną separację frakcji lekkiej od 
frakcji ciężkich (obojętnych), z możliwością 
dostosowania parametrów pracy separatora, 
takich jak kąt natarcia i intensywność rozdmuchiwania

 

UKŁAD 
ODBIORU 

FRAKCJI LEKKIEJ 
realizowany przez 

przenośnik odbioru 
frakcji lekkiej 

 

DRZWI INSPEKCYJNE
Aby umożliwić wymaganą konserwację 
elementów znajdujących się w urządzeniu,
separator jest wyposażony w dwoje drzwi 
inspekcyjnych, które są dostępne za 
pośrednictwem drabin konstrukcyjnych 

 

GŁÓWNA DYSZA POWIETRZA
Wspomagany przez wentylator, dysza 
powietrzna i kąt nadmuchu mają regulowane 
ustawienia wysokości i wielkości strumienia 
powietrza 
 

UKŁAD 
ODBIORU 

FRAKCJI CIĘŻKIEJ  
Punkt zbierania 
frakcji ciężkiej

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   



29 SYSTEM PRZENOSZENIA

PODAJNIKI TAŚMOWE

Podajniki ślimakowe transportują materiały sypkie przy użyciu śruby do transportu materiału. 
Przenośniki ślimakowe są idealne do przenoszenia zarówno sypkich jak i lepkich materiałów            
o podobnej wielkości cząstek.

Konstrukcja Heavy-Duty – aby zwiększyć żywotność i zmniejszyć przestoje

Całkowicie zamknięta konstrukcja – aby wyeliminować emisję pyłu lub oparów

Budowa modułowa – możliwość integracji

WŁAŚCIWOŚĆI  

PODAJNIK 
ŁAŃCUCHOWY 
REDLER 

PODAJNIKI ŚLIMAKOWE
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Podajniki taśmowe są idealne do przenoszenia materiałów o dużych i zróżnicowanych rozmiarach 
cząstek i są w stanie obsługiwać szeroki zakres materiałów sypkich od bardzo drobnych do 
dużych rozmiarów brył. Przenośniki taśmowe mogą być skonfigurowane tak, aby pasowały 
prawie do każdej aplikacji. Mogą transportować materiał poziomo, na pochyłości lub obu                       
kombinacjach. Wymagają mniejszej mocy do pracy niż inne typy przenośników. 

 

Pasy odporne na ścieranie – aby zmniejszyć zużycie i zwiększyć żywotność

Solidne ramy konstrukcyjne i wsporniki – aby zapewnić sztywność systemu

Jednostki napędowe o wysokiej wytrzymałości – w celu działania w niesprzyjających warunkach

WŁAŚCIWOŚCI 

Podajnik łańcuchowy - Redler jest urządzeniem przeznaczonym do transportowania RDF oraz 
innych elementów sypkich, suchych i nieostrych o zbliżonych właściwościach fizycznych                      
i chemicznych. 

Budowa modułowa – możliwość integracji

Energooszczędnośći – zastosowane tworzywa trudnościeralne w wielu płaszczyznach co     
znacząco obniża zużycie energii elektrycznej

Wysoką wydajnośći  – dobór odpowiednich gabarytów i prędkości liniowej pozwala na uzyskanie 
100% wydajności urządzeń przy zachowaniu najwyższej jakości czynnika transportowanego.

WŁAŚCIWOŚCI 



CZĘŚCI ZAMIENNE
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Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą sprzętu, akcesoriów, części eksploatacyjnych i 
innych materiałów używanych w wielu branżach, takich jak recykling, produkcja paliw                     
alternatywnych, drewno, przetwórstwo tworzyw sztucznych i przemysł metalowy. Wszystkie nasze 
części są produkowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i przetwarzane na nowoczesnych 
maszynach CNC zgodnie ze specyfikacjami klientów i dostarczoną dokumentacją (rysunki        
techniczne, modele itp). Świadczymy również usługi w zakresie części maszyn takie jak: ostrzenie 
noży oraz regeneracja części i noży. Produkujemy części do następujących marek maszyn: Weima, 
Untha, Lindner, Komet, Mewa, Linder Micromat, BMH, Vecoplan, Holzmag, Kleckner, Bandit, 
Bruks, Teknamotor, Pallmann, Camura itp. i wiele innych.

            PRZEMYSŁ RECYKLINGOWY
• Noże blokowe  (Mewa, Untha, Lindner, Komet);

• Noże do recyklingu opon  (Rasper, Mewa, Eldan, 
Super Chopper) ; 

• Przeciwnoże (Weima, Linder Micromat, BMH & 
innych); 

• Noże obrotowe do kruszarki jednowałowej  (od 
30x30mm do 145x145mm);

• Noże dyskowe dla kruszarek dwuwałowych i  
czterowałowych (Mewa, JBF, Untha...);

• Noże kruszarki  (Vecoplan, Holzmag)

PRZEMYSŁ KTÓRY OBSŁUGUJEMY
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   PRZEMYSŁ DRZEWNY
•  Noże do rębaków  ( Klockner, 
Bandit, Bruks, Teknamotor, 
Jenz, Rudnick, Vecoplan, 
Pallmann, Camura, Jankkari, 
Hombak);

•  Przeciwnoże; 

•  Bijaki do młynów bijakowych; 

•  Noże rozdrabniaczy 
mobilnych.

PRZEMYSŁ TWORZYW                      
SZTUCZNYCH

• Noże, rozdrabniarki, gilotyny;

• Noże granulatorów; 

• Noże zagęszczarek; 

• Noże rozdrabniarek ze 
wzmocnionym ostrzem;

• Specjalne noże do cięcia folii.

PRZEMYSŁ METALOWY
• Noże belowe;

• Noże gilotyn o szerokości 
do 3000mm; 

• Noże prasonożyc do 
złomu; 

• Noże krążkowe stosowane 
w centrach serwisowych 
blach;

• Noże mobilnych nożyc.

     ELEMENTY I ŚRUBY
• Specjalne śruby gwintowane;

• Śruby z łbem sześciokątnym i 
gniazdem; 

• Ostrza; 

• Prowadnice noża

• Elementy spawane o twardej 
powierzchni;

• Zaciski;

               SITA
• Sita rozdrabniarek;

• Sita młynów; 

• Sita rębaków; 

• Sita bębnów sortujących.

CZĘŚCI I AKCESORIA 

NOWOCZESNE 
MASZYNY CNC

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁÓW
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KĘDZIERZYN-KOŹLE
REGIONALNE CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA 
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Wyposażyliśmy instalację w
prasę belującą, 
sito dyskowe, 
separator powietrzny, 
stół podawczy 
rozrywarkę worków,
system przenoszenia.

SIEDLCE
POS-PLASTIC 
PRODUKCJI ELEMENTÓW I OPAKOWAŃ 
Z TWORZYW

Wyposażyliśmy instalację w
system przenoszenia,
separator magnetyczny,
młyn nożowy,
cyklon.

GAĆ
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI

Wyposażyliśmy instalację w
bufor załadowczy,
system przenoszenia,
suszarnię taśmową,
ciepłociąg,
klapy zsypowe.

separator powietrzny

podajnik taśmowy

suszarnia taśmowa
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rozrywarka worków
belowinca pozioma
z perforaterem

sito dyskowe

system przenoszenia

separator magnetycznymłyn nożowy

cyklon

podajnik ślimakowy

bufor załadowczy system przenoszenia
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Protechnika jest liderem branży w zakresie projektowania i przetwarzania odpadów, recyklingu, 
przetwarzania biomasy, sprzętu rolniczego i leśnego. Wszystkie nasze produkty są solidne,              
a jednocześnie przyjazne dla użytkownika. Kładziemy nacisk na przepustowość, wydajność               
i łatwość serwisowania naszych urządzeń. Dzięki pasji i prawie 20-letniemu doświadczeniu w 
branży jesteśmy w stanie sprostać śmiałym wyzwaniom, rozwijać maszyny i rozwiązania                
dostosowane do potrzeb oraz procesów produckyjnych naszych klientów.

Nasza oferta maszyn i rozwiązań zapewnia wydajną produkcję, niskie koszty operacyjne i łatwość 
konserwacji, dzięki czemu użytkownicy końcowi z pewnością znajdą właściwą maszynę do swoich 
zastosowań.

Nasza szeroka gama maszyn i rozwiązań obsługuje wszystkie typy odpadów od tworzyw               
sztucznych przez drewno, metal, gumę, biomasę, RDF, SRF do suchego osadu ściekowego                
i obejmuje: Brykieciarki RDF; sita dyskowe; perforatory; separatory powietrza i magnetyczne; 
młyny; rozdrabniacze dwu i cztero wałowe; przenośniki ślimakowe i taśmowe; sprzęt do             
produkcji biopaliw; granulatory; rębaki; chłodnice peletu; cyklony i wiele więcej.     

WITAMY W PROTECHNIKA

Waste Management & Recycling Equipment ManufacturingWaste Management & Recycling Equipment Manufacturing

PASSIONDRIVEN 
TECHNOLOGY


