
 
 

  

   
  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

  

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gatavi risinājumi no Rudnick & Enners

Rudnick  &  Enners Maschinen- und  Anlagenbau  GmbH jau  vairāk  nekā  40  gadus  ir  viens  
no vadošajiem  kokapstrādes  un  pārstrādes rūpniecības  mehānismu  un  iekārtu  
ražotājiem.  Uzņēmums atrodas  Alpenrodā  (Vestervaldes reģionā  Vācijā), un tajā strādā  
vairāk  nekā  100  kvalificētu darbinieku, kas nodrošina  klientiem  ne  vien iekārtu 
konstruēšanu  un izgatavošanu,  bet  arī  konsultāciju  pakalpojumus,  montāžas  darbus un 
klientu apkalpošanu.

Modernākās  datorizētās  projektēšanas  (CAD)un  datora  skaitliskās  programmvadības  
(CNC)metodes,  kā  arī  piekļuve  jaunām  tehnoloģijām nodrošina dinamiku mainīgajos tirgus 
apstākļos. Nepārtraukta  attīstība  un  augstas  kvalitātes standartu  ievērošana  visos  
posmos  no plānošanas  līdz  ekspluatācijas  sākšanai –Rudnick  &  Enners  piedāvā 
visus risinājumus vienuviet.

R&E produktu klāsts

Papildus  stacionārām  un  pārvietojamām  šķeldošanas  tehnoloģijām  Rudnick  &  
Enners  nodrošina arī visus  mehānismus  un  iekārtas,  kas  nepieciešamas  saimnieciski  
izmantojamu  atkritumu  efektīvai  apstrādei.  Turklāt  R&E  sijāšanas  un  atdalīšanas  
tehnoloģija  kopā  ar  uzticamu  transportēšanas  tehnoloģiju  nodrošina  efektīvu risinājumu  
saimnieciski izdevīgi (piemēram,  koksnes  granulas)  vai  termiski (šķelda biomasas  
krāsnīm) pārstrādājamu  materiālu frakciju transportēšanai. 

No  kokapstrādes  rūpniecības  atkritumu  apstrādes  un  šķeldošanas  līdz  
kurināmā ransportēšanai  un  biomasas  apkures  katlu  piepildīšanai – Rudnick &  Enners  
piedāvā visus  risinājumus vienuviet.

 

 

 

 

Kompakta granulēšana 

Jersikas iela 14, Rīga, LV - 1003
Tel. 67286442; +371 29474852; 

Fax. 67114048                                   
E-pasts: rmp@rmp.lv       

www.rmp.lv

SIA „RMP Bioenergija“
P.Nezavisimosti 17,

Busk, Ļvovas apg., Ukraina
Mob.: +380 674041015

E-pasts: info@rmpbio.ua
www.rmpbio.ua

SIA “RMP“



Iekraušana modulārā konstrukcijā 

Kopskats 

Granulu skaidu 
siloss 

Dzirnavu ciklons 

Gatavošanas 
siloss 

Cietes dozēšana 

Sajaukšanas iekārta 

Āmurdzirnavas 

Granulu 
dzirnavas 

Dzesēšanas iekārta / 
sijāšana 

Darbības princips (paraugs) Jauninājums – tieša malšana 

Pateicoties optimizētai slapju zāģskaidu apstrādei, izmantojot āmurdzirnavas (RE-HM tipa), 

zāģskaidas un šķeldu var uzreiz samalt tādā materiālu frakcijā, kas ir gatava granulēšanai. 

Papildu sausā smalcināšana āmurdzirnavās nav nepieciešama. Tas ļauj optimizēt telpu, 

saglabājot iekārtu koncepciju. 
 

Apvienojumā ar... 

divpakāpju smalcinātāju RE-TC: 

koksnes atliekas, plātnes un skalus var samalt granulēšanai gatavā materiālu frakcijā, 

izmantojot tikai vienu iekārtu – Rudnick & Enners divpakāpju smalcinātāju; 

 
   kompakto lentes žāvētāju RE-KBT: 

Rudnick & Enners kompaktais lentes žāvētājs modulārā konstrukcijā ir ideāls papildinājums 

kompaktajai granulēšanas sistēmai. 

...darbgatavi risinājumi vienuviet! 
 
 
 

Priekšrocības 
 

 
 

Veiktspējas raksturojums 
Viena granulu moduļa gatavu augstas kvalitātes granulu izgatavošanas jauda var būt no 1000 

kg/st līdz 4000 kg/st. Parasti ir iespējami moduļu paplašinājumi – arī vēlāk. 

Atkarībā no konstrukcijas kā izejmateriālu var izmantot ēveļskaidas, zāģskaidas un/vai šķeldu. 

 Nav nepieciešamas ēkas vai bedres – tikai līdzena pamatne 

 Darbgatava sistēma no viena avota – griešanas punkta optimizācija 

 Iespējami moduļu paplašinājumi 

 Iespēja vēlāk pārvietot sistēmu 

 Atbilstoši konstrukcijas tipam (nav nostiprināta ēkā) iespējami pievilcīgi finanšu modeļi 

 Vienkāršas apstiprināšanas procedūras 

 Darbgatavi, iepriekš samontēti moduļi standarta izmērā – viegla transportēšana līdz 

uzstādīšanas vietai, kā arī vienkārša un ātra montāža un ekspluatācijas sākšana. 
 

 




