
Robustno in gospodarno ogrevanje 
s KWB goseničnim gorilnikom

Že pred več kot dvajsetimi leti je avstrij-
sko podjetje ogrevalnih sistemov na 
biomaso KWB postavilo standarde na 
področju udobja s prvim avtomatskim 
čiščenjem ogrevalnega sistema. Za gose-
nični gorilnik iz visoko legiranih litože-
leznih samočistilnih elementov in sistem 
ogrevanja na lesne sekance brez dodatne-
ga vzdrževanja se dnevno odloči vsaj pet 
novih kmetov. KWB Multifire za ogreva-
nje na sekance ali pelete v področju zmo-
gljivosti od 20 do 120kW je zasnovan in 
izdelan za posebne potrebe v kmetijstvu. 

Zanesljivost in varčnost
Inženir Wolfgang Torschitz je odgovorni 

produktni menedžer pri KWB in skupaj s 
svojo ekipo je izpopolnil ogrevalni sistem 
Multifire do sedanje izvedbe – robustne-
ga multitalenta za vse generacije. Tukaj ne 
gre samo za tehnične inovacije, ampak za 
proizvod, ki navdušuje naše uporabnike. 
Srce naprave – gosenični gorilnik omogo-
ča uporabo sekancev različne kakovosti: 
prepoznavanje goriva Plus v odvisno-
sti od uporabljenega goriva popolnoma 
avtomatsko uravnava hitrost goseničnega 
gorilnika ter dovajanje zraka. Za kmeto-
valce pomeni ta prilagoditev na različno 
kakovost sekancev tudi dejstvo, da izgo-
revanje poteka kar najbolj učinkovito. To 
se pokaže pri prihranku goriva in nižjih 
stroških obratovanja ob nespremenjeni 
visoki zanesljivosti delovanja ogrevalne-

ga sistema. Ekipi KWB je to še posebej 
pomembno, kajti pri ogrevanju gre pred-
vsem za občutek. Konec koncev gre za 
dolgoletno povezavo med stranko in nje-
nim ogrevalnim sistemom.

Industrijski standard brez 
vzdrževanja

Dostop do nove regulacije Comfort 4 je 
omogočen kjerkoli in kadarkoli s pomo-
čjo spletne platforme KWB Comfort 
Online. Regulacijo smo opremili z robu-
stnimi elektronskimi komponentami z 
dolgo življenjsko dobo. Tako je pripra-
vljena na profesionalno uporabo tudi za 
več generacij. Deli naprave, ki ustrezajo 
industrijskim standardom, so zasnovani 
tudi v aktualni izvedbi modela Multifire, 
a ne le izvedba individualnih transpor-
tnih sistemov ali koračnih motorjev, tem-
več tudi posebej velika površina toplo-
tnega izmenjevalca zvišujejo učinkovitost 
in življenjsko dobo celotne ogrevalne 
naprave. Med letnimi servisnimi interva-
li za KWB Multifire kotel na sekance in 
pelete dodatna vzdrževalna dela ali čišče-
nje niso potrebni. Gosenični gorilnik iz 
visoko legiranih litoželeznih elementov 
in s samočistilno funkcijo se namreč do 
skoraj 100-odstotno očisti samodejno.

Kontakt: 
KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o.,
Vrečerjeva 14, 3310 Žalec, 
tel. 03 839 30 80, 
e-mail: info@kwb.si, www.kwb.net

Inovativen gorilni sistem

IZBOLJŠAN 
S POMOČJO 
KMETOVALCEV
MODEL MULTIFIRE C4

Zagotovite si brezplačen 
termin za svetovanje 
in načrtovanje:

     03 839 3080 
     info@kwb.si

KWB Multifire C4
ogrevalni sistem na sekance 
in pelete 20-120 kW 
z goseničnim gorilnikom
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