
Przyłącze układu 
zalewowego tzw. 
strażak

Kołnierz mocujący 
zbiornik na opał

Motoreduktor  

Wyczystka boczna 

Mocowanie czujnika 
temperatury 

Bieg wsteczny 
(lewe obroty) silnika

Kołnierz mocujący wentylator nadmuchowy

Obudowa paleniska (głowica)

Palenisko

Kołnierz mocujący 
podajnik w kotle c.o.

DWUPOZIOMOWE 
PALENISKO

MOTOREDUKTOR 
30 WAT ECO-POWER 

W STANDARDZIE

Gniazdo ślimaka 
przeciwbieżnego 

12-25, 19-40
Dostępna moc [kW]:

Podajnik HYBRYDOWY to połączenie 
podajnika żeliwnego z tradycyjnym. Przód palni-
ka aż do kołnierza mocującego to odlew żeliwny. 
Pozostała część jest stalowa. Model wyposażony 
jest w ślimak INOX, przekładnię planetarną, ener-
gooszczędny silnik z serii GREEN oraz czujnik Halla 
(elektroniczna zawleczka).

Podajnik
HYBRYDOWY 

ŻELIWNA GŁOWICA
Żeliwna głowica jest bardziej odpor-
na na korozję i inne zanieczyszcze-
nia. Palenisko zbudowne jest dwóch 
osobnych części, które można łatwo 
wyjąć i wyczyścić, co znacznie ułatwia 
okresową konserwację urządzenia.



Podajnik  wyróżnia się specjalną konstrukcja głowicy, która wyposażona jest w dwa rzędy poziomych dysz napowietrzających 
biegnących dookoła paleniska. Taki system zapewnia spalanie wstępne i dopalanie właściwe paliwa, co sprawia, że opał jest spa-
lany idealnie. Taka konstrukcja eliminuje problem zatykania się głowicy. Dzięki czemu skuteczność spalania pozostaje cały czas na 
bardzo wysokim poziomie. 

Wysoka 
sprawność

Lewe obroty 
motoreduktora 
(bieg wsteczny)

Przeciwbież-
ny ślimak 

Niestandar-
dowy kołnierz 
mocujący po-
dajnik w kotle 

c.o. (opcja)

Duży kołnierz 
mocujący 
zbiornik 
na opał

Elektroniczna 
zawleczka 

z motoreduk-
torem 30 WAT 
w standardzie

2 lata 
gwarancji

Możliwość 
spalania 
biopaliw

Przyłącze 
układu 

zalewowego 
(strażak)

MOC:

TYP:

MATERIAŁ:

ŚLIMAK:

MOC SILNIKA:

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO:

  REGULACJA WYSOKOŚCI:

DEFLEKTOR:

WYCZYSTKA:

12-25, 19-40 kW

HYBRYDOWY (kwadratowy)

żeliwo i stal*

INOX

30 / 90 / 120 W **

tak, w standardzie

tak, max 300 mm

w zestawie

dwie boczne

PARAMETRY PODAJNIKA

* głowica podajnika (palenisko) wykonana jest w całości z żeliwa.
** podajnik standardowo wyposażony jest w motoreduktor ECO-POWER 30 Wat. 
      Możliwość zamontowania innego rodzaju napędu. 

/  ekogroszek
/  pellet / miał  
/  mieszanki groszkowo-miałowe

Spalane paliwa:

Podajnik 
HYBRYDOWY

604 814 414  /  (62) 741 64 58

info@stalkot.pl

www.stalkot.pl

ul. Poniatowskiego 11 A, 
63-300 Pleszew


