Η απάντηση είναι εύκολη!
Οι τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαρτώνται
από τα πολιτικοοικονομικά γεγονότα στην χώρα μας και στην
Ευρώπη.
Μια επένδυση για εγκατάσταση θέρμανσης, με καύσιμα που η τιμή
τους μεταβάλλεται ανεξέλεγκτα, αντιστοιχεί με αγορά λαχείου που
σπάνια κερδίζει!
Βεβαίως όμως το pellet έχει και σημαντικά μειονεκτήματα: Μεταφορά
και στοίβασμα των σάκων κατά την αγορά, πρόβλεψ
πρόβλεψη
η για σημαντικό
αποθηκευτικό χώρο και τακτική επαναφόρτωση της δεξαμενής
καυσίμου κατά την λειτουργία.

Το powerPELLET παρουσιάζει μοναδικές καινοτομίες,
καινοτομίες, που αφήνουν
όλα αυτά τα προβλήματα στο παρελθόν.

Τα φορτηγά μεταφοράς
powerTRUCK με
τουρμπίνα για pellet
ξύλου, με εγκεκριμένο
εμπορικό σύστημα
ζύγισης ακριβείας με
ταυτόχρονη εκτύπωση
απόδειξης για τον
πελάτη, είναι η
καλύτερη και
ποιοτικότερη επιλογή
για τη μεταφορά pellet.

Τη δεξαμενή αποθήκευσης pellet powerSILO,
από αντιστατικό υλικό υψηλής μηχανικής
αντοχής, ανθεκτικό σε ακτίνες UV, που
επιτρέπει στο υλικό να αναπνέει χωρίς να
εξέρχεται σκόνη. Φορτώνεται απ’ ευθείας
από το powerTRUCK, χωρίς να χρειάζεται
καμία ενέργεια από τον πελάτη.

Το πνευματικό σύστημα τροφοδοσίας
καυστήρα powerVACCUM, ιδανικό για
την αυτόματη και συνεχή μεταφορά
των pellets από το powerSILO, στον
καυστήρα.

Με το ολοκληρωμένο σύστημα του powerPELLET, ο καταναλωτής
βγαίνει πολλαπλά κερδισμένος, με σημαντικά οφέλη:
• Χρησιμοποιεί καύσιμο με σταθερή τιμή, που δεν επηρεάζεται
από τις συνεχείς ανατιμήσεις του (προς εξάντληση)
πετρελαίου.
• Σύστημα θέρμανσης απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον,
χωρίς χημικά πρόσθετα και επιβλαβείς ρύπους.
• Υψηλή απόδοση καύσης, άνω του 85%.
• Αποκτά μια πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση
θέρμανσης.
• Προμηθεύεται pellet κορυφαίας ποιότητας και απόδοσης, που
δεν δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του καυστήρα
και του λέβητα.
• Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτε άλλο, πέρα από την
έγκαιρη προμήθεια powerPELLET, όταν η δεξαμενή αδειάσει.
• Κάνει σημαντική οικονομία αφού αποφεύγει τα έξοδα
συσκευασίας σε σακιά.

Ο αντιπρόσωπος του powerPELLET καλείται να προωθήσει, ένα
προϊόν κορυφαίας ποιότητας, χωρίς προβλήματα, σε μοναδική
σχέση απόδοσης/τιμής και άκρως ανταγωνιστικό.
Για διανομές με το powerTRUCK, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για
προστατευμένο χώρο αποθήκευσης ή να δεσμευτεί με ποσότητες
pellet, ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες του, αφού η διανομή γίνεται
από την παραγωγή κατ’ ευθείαν στον χώρο του πελάτη.
Φυσικά διατίθεται και η κλασσική συσκευασία των 15ακιλων σάκων,
σε παλέτες των 72 σάκων.

• Το powerPELLET παράγεται
από τα κομμάτια ξύλου της
παραγωγής μας που είναι
ξυλεία ξηραντήριου, καθαρή
χωρίς φλούδες, για καύση με
υψηλή θερμαντική αξία και
ελάχιστα κατάλοιπα σε στάχτη.
• Αποτελείται κατά 90% από
ξυλεία οξιά και το υπόλοιπο
10% από ξυλεία δρυς, πεύκο
και τροπική.
• Η διάμετρος του pellet είναι 6
χιλιοστά.
• Διανέμεται χύμα με το
powerTRUCK
powerTRUCK,, ή σε
συσκευασίες 15κιλων σάκων,
σε παλέτες των 72 σάκων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•

Θερμική απόδοση: 5,5KWh/kg = 19800Kj/kg = 4730Kcal/kg
Στάχτη: < 0,7%
Υγρασία: < 7%
Η παραγωγή γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 51731
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