HURIKAN 150
Piec do bezpiecznej utylizacji w sytuacjach
skażenia środowiska

GOTOWY DO UŻYCIA
W CIĄGU 20 MIN

BIOBEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO ŚRODOWISKA
Przedstawione kolory mogą różnić się nieznacznie od oryginału
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MOBILNY PIEC DO UTYLIZACJI MARTWYCH ZWIERZĄT
Piece Hurikan to seria wysoce wydajnych urządzeń do
spopielania różnych gatunków martwych zwierząt. Model
Hurikan 150 jest niezwykle wytrzymałym systemem
spalania o dużej pojemności komór załadunkowych.
Mobilna wersja pieca jest idealnym rozwiązaniem do
zastosowania w odległych i trudno dostępnych miejscach
w celu np. szybkiej reakcji w miejscach wybuchu epidemii
lub wystąpienia chorób. Proces spopielania można
rozpocząć już w ciągu 20 minut od przybycia na miejsce,
co uniemożliwia rozprzestrzenianiu się choroby takiej jak
“ptasia grypa”, pryszczyca itp.

następnie opada na dno szuflady odpopielającej. Popiół
może być w prosty sposób usunięty bez konieczności
zatrzymywania pracy pieca.
Piec wymaga ustawienia na twardej, stabilnej powierzchni,
a także połączenia z siecią elektryczną (230 V) oraz
paliwem. Wraz z urządzeniem
dostarczana jest instrukcja
obsługi zawierająca szczegóły
na temat użytkowania,
pielęgnacji oraz konserwacji
sprzętu.

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i nie wymaga
specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Ładowany od
góry umożliwia spopielanie drobiu, trzody chlewnej czy
odpadów zwierzęcych z rzeźni i zakładów przetwórstwa
mięsnego. Uruchomiony piec rozpoczyna szybkie
spopielanie materiału zamieniając go w popiół, który

DLACZEGO WARTO KUPIĆ PIEC HURIKAN?
• BIO-bezpieczeństwo działalności • Bezpieczeństwo środowiska •
Ekonomiczne usuwanie odpadów • Niski koszt utrzymania • Prosta i szybka instalacja
Hurikan 150 to wyjątkowo prosty w użytkowaniu piec,
mający zastosowanie w przypadkach wystąpienia chorób,
epidemii lub katastrof żywiołowych. Dzięki instalacji na
specjalnej przyczepie piec jest idealny do zastosowania
w
trudno
dostępnych
miejscach.
Obsługiwany
automatycznie poprzez wbudowany specjalny system
kontrolny. Piec jest również świetnym rozwiązaniem dla
hodowców posiadających fermy w różnych lokalizacjach.

Duże tempo spopielania

Wynoszące 150 kg na godzinę tempo spopielania oraz
unikatowa metoda usuwania popiołu (bez konieczności
przerywania pracy pieca) zapewniają szybsze usuwanie
materialu zwierzęcego z zachowaniem bezpieczeństwa
wydostawania się oparów.

Szybkie uruchomienie

Mobilna wersja pieca Hurikan 150 umożliwia pełną pracę
w ciągu 20 minut od przybycia do miejsca spalania,
nie pozwalając na rozpowszechnienie się choroby oraz
uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów pracy.

Prosty w użyciu

Automatyczny proces spopielania oraz manualne
sterowanie załadunkiem umożliwia szybką oraz prostą
obsługę pieca przez każdą osobę.

Mobilność

Stosunkowo niewielkie rozmiary pieca zapewniają jego
wygodną mobilność, co jest niezbędne w sytuacjach kiedy
proces spalania ma odbywać się w trudno dostępnych
miejscach. Może być przemieszczany dowolnym pojazdem
po drogach o masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Solidna konstrukcja

Piece Hurikan wykonane zostały z wysokiej jakości
materiałów, przeznaczone w odpowiednich przypadkach do
intensywnego spalania dużej ilości materiału zwierzęcego.

Zgodność z normą

Piec Hurikan 150 jest zgodny z normą ABPR 1069/2009
EU dotyczącą odpowiedniego usuwania materiałów
zwierzęcych.
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WYCIĄGARKA
• do wygodniejszego
zaladunku
• solidna konstrukcja

WERSJA

MOBILNA
PODRĘCZNY
ZASOBNIK
• do bezpiecznego
przechowywania w trakcie
transportu

PANEL KONTROLNY
• w pełni automatyczny
• prosty w obsłudze

ZBIORNIK NA PALIWO
• zbiornik dwupłaszczowy
• zdejmowany dla
bezpiecznego napełnienia

ODPOWIETRZNIK
• system filtrujący
• eliminuje zapowietrzenia
• bezawaryjne działanie
GENRATOR PRĄDU
• idealny w lokalizacjach
bez dostępu do energii
elektrycznej

WERSJA

MECHANICZNE OTWIERANIE
DRZWI PRZY ZAŁADUNKU
• pełna kontrola załadunku
• maksymalne wykorzystanie
• zachowanie bezpieczeństwa

STATYCZNA

ODPOPIELANIE
• proste usuwanie popiołu
• zachowuje ciągłość pracy pieca
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HURIkaN 150

STACJONARNA

MOBILNA

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

2 305 mm

5 250 mm

CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ

2 196 mm

2 370 mm

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ

3 322 mm

3 950 mm

MASA

2 400 kg

< 3500 kg

OBJĘTOŚĆ KOMORY GŁÓWNEJ

0,42 m³

0,42 m³

do 150 kg

do 150 kg

Od góry

Od góry

Diesel, LPG

Diesel, LPG

W zależności
od załadunku

W zależności
od załadunku

✓

✓

230 V

230 V

✓

✓

wewnętrzny system PLC

wewnętrzny system PLC

✓

✓

Od przodu

Od przodu

ZGODNOŚĆ Z ROZP. EU 1069/2009

✓

✓

PODRĘCZNY ZASOBNIK

X

✓

DEMONTOWALNY ZBIORNIK NA PALIWO

X

✓

ALTERNATYWNY ZBIORNIK NA PALIWO

X

✓

GENERATOR PRĄDY

X

✓

12 miesięcy

12 miesięcy

WIELKOŚĆ WSADU
SPOSÓB ZAŁADUNKU
STOSOWANE RODZAJE PALIWA
TYPOWE ZUŻYCIE PALIWA*
DRUGA KOMORA DOPALACZA
PODŁĄCZENIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
PANEL KONTROLNY
KONTROLA
USUWANIE POPIOŁU
METODA ODPOPIELANIA

GWARANCJA

SCHEMAT TECHNICZNY
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