
ADELMANN Umwelt GmbH

Program dostawy

ADELMANN Umwelt GmbH
Johann-Schöner-Str. 73

D-97753 Karlstadt
Tel.: +49 (0) 9353-7903-0

Faks: +49 (0) 9353-7903-68
E-Mail: info@adelmann.de

www.adelmann.de

Urządzenia do rozdrabniania wst ępnego ADELMANN AVZ

Urządzenia do rozdrabniania ko ńcowego ADELMANN ANZ

Technika wibracyjna ADELMANN AVT

Technika transportowa ADELMANN AFT

Prasy brykietuj ące ADELMANN ABP

Rozdrabniacze jednowałowe ADELMANN AEZ



Kompleksowe urz ądzenia recyklingowe

Recykling złomu elektronicznego Recykling zu Ŝytych opon
Recykling lodówek Recykling kineskopów
Instalacje słu Ŝące do produkcji paliw Instalacje do przetwarzania odp adów
alternatywnych przemysłowych i gospodarczych
Recykling tworzyw sztucznych Recykling baterii
Urządzenia do oczyszczania spalin Urz ądzenia do oczyszczania termicznego
Budowa instalacji specjalnych

Recykling lodówek, instalacja typu RPWW
ADELMANN jest liderem światowego rynku!
Dotychczas przejęto do eksploatacji ponad 60 instalacji do 
recyklingu lodówek .
Współczynnik odzyskiwania freonu powyŜej 99%
Nasze instalacje do recyklingu lodówek spełniają najnowsze 
ustawowe wymogi środowiskowe
Certyfikat TÜV
Moc przerobowa: 60-120 urz ądzeń chłodniczych/h

Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego, 
instalacja typu RPES
Instalacje wiodące w skali światowej pod względem 
zastosowanej technologii
Przeznaczany do recyklingu złom elektryczny i elektroniczny w 
Niemczech składa się z reguły w:
18 – 20% z urządzeń AGD (Ŝelazka, nowsze silniki odkurzaczy, 
małe transformatory),
35 – 40% ze sprzętu RTV (radio, TV, video),
15 – 20% z komponentów części (obudowy telewizorów),
10 – 20% z pozostałych części.
Moc przerobowa: 3000 wzgl. 5000 kg/h

Modułowa instalacja do recyklingu, 
instalacja typu RPWW/ES
(Recycling Plant for White Ware and Electronic Scrap)
e.g. 1st shift electronic scrap:
3.000 kg/h, or 5.000 kg/h
2nd shift refrigerators:
40 pieces/h – 60 pieces/h
Final products: iron, aluminium, copper, PUR, synthetic 
materials, R11, R12, compressor oil

meryem.essaadani
Stempel



Recykling opon, instalacja typu TGR
Produkcja opon, granulatu gumowego, mączki gumowej do 
wytwarzania nowych produktów (opon, gumowych mat, okładzin 
sportowych, wypełniaczy itp.)
Materiał: opony samochodów ci ęŜarowych, osobowych, 
opony EM, opony ci ągników, opony OTR
Instalacja składa się z następujących modułów:
- rozdrabniania wstępnego
- rozdrabniania końcowego
- mielenia
- klasyfikowania i czyszczenia

Recykling kineskopów, instalacja typu BZS
Przerób półautomatyczny: 20 - 25 sztuk/h
Przerób pełnoautomatyczny: 40 – 60 sztuk/h
dla kineskopów od 14 do 27 cali
Instalacja składa się z:
- podnośnika próŜniowego
- przenośnika rolkowego
-stanowisk demontaŜowych do usuwania ochrony 
przed implozją
-automatu do oddzielania kineskopów z 
cylindrem pneumatycznym i taśmą grzewczą

Urządzenia do oczyszczania termicznego
Oczyszczanie materiałów w ok. 400ºC
Krótkie czasy operacji
Podłączany zewnętrznie palnik do utrzymywania
wartości TA-Luft (według Instrukcji Technicznej o Utrzymywaniu 
Czystości Powietrza)
Maks. wymiary uŜytkowe komory oczyszczania:
5000 x 2400 x 2200 mm
Partia materiału: 200 - 2000 kg

Instalacje do oczyszczania gazów spalinowych
Suszarka rozpyłowa ze stacj ą pieca trzonowego HOK:
Objętości oczyszczanych spalin od 1000 do 80.000 m³/h
Temperatury przy wlocie od 150 do 1450ºC
Chłodnica wyparna:
Objętości oczyszczanych spalin od 1000 do 100.000 m³/h
Temperatury przy wlocie od 150 do 1450ºC
Instalacje SNCR; parownik NH 4OH:
Woda amoniakalna od 20 do 3000 m³/h
Ozon od 1 do 420 kg/h



ADELMANN Umwelt GmbH

Od ponad 40 lat załoŜone w 1967 roku przedsiębiorstwo z siedzibą w Karlstadt działa
jednocześnie jako usługodawca, dostawca systemów i serwisant dla swoich klientów na całym
świecie. Zakres działalności tego funkcjonującego na rynku międzynarodowym
przedsiębiorstwa oferuje róŜnorodną paletę w zakresie budowy maszyn i instalacji, między
innymi takŜe w branŜy techniki środowiskowej i próŜniowej.

Instalacje techniki środowiskowej są projektowane, produkowane, montowane i przejmowane
do eksploatacji na podstawie wieloletnich doświadczeń w oparciu o specyfikę przemysłu
recyklingowego.

Instalacje mogą pracować w sposób dostosowany do Ŝyczeń klienta.
Adelmann oferuje stabilną i cenioną technologię obróbki wstępnej oraz technologię
odprowadzania spalin spełniające najwyŜsze wymogi przemysłu, naleŜące do najlepszych
technologii w tych dziedzinach.

Na całym świecie nasi klienci uŜytkują ponad 1000 pras brykietuj ących, 60 instalacji do
recyklingu lodówek oraz instalacji do recyklingu złomu elek tronicznego.
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Przedsiębiorstwo grupy SYSTEC
http://www.systec-gruppe.de

Czekamy na Państwa kontakt!


