
»Ogrevanje moraš preprosto 
imeti rad. Je namreč kot 
partnerska zveza,« pravi KWB 
produktni vodja Wolfgang 
Torschitz. Moto, ki mu tudi 
v podjetju KWB Slovenija 
zelo dobro sledimo in se z 
njim strinjamo. Prepričani 
smo namreč, da je treba 
prisluhniti svojim strankam 
in razumeti njihove potrebe. 
Najpomembnejše je, da je 
stranka zadovoljna in da ve, 
zakaj je izbrala KWB ogrevalni 
sistem. 

In vse to nas je pripeljalo do razvoja 
kotla na sekance in pelete KWB Multifire. 
Inovacija, ki uteleša 100-odstotno zane-
sljivost in najvišje možno udobje. Ta 
inovativen izdelek prihrani čas, energi-
jo in gorivo, za kar se lahko zahvalimo 
goseničnemu gorilniku, ki predstavlja 
srce inovativnega ogrevalnega sistema. 
KWB tehnologija omogoča izgorevanje 
sekancev različne in spremenljive kako-
vosti. Tako je ta proizvod narejen po 
meri strank, usmerjenih v prihodnost. 
Dodatno prilagodljiv in prostorsko var-

čen KWB Multifire je pripravljen na 
novosti pri aktualnih emisijskih zahtevah.

Tudi na turistični kmetiji Šeruga so 
se odločili za kotel na sekance in pelete 
KWB Multifire. Zgodba turistične kme-
tije Šeruga se je začela, ko se je Slavko 

Šeruga z ženo, rojeno Ljubljančanko, 
pred 28 leti odločil, da ostane na domači 
kmetiji. Tako se je pričela zgodba, kjer je 
tudi KWB s svojo toploto pripomogel k 
toplini, ki jo gostje občutijo, ko obiščejo 
njihovo turistično destinacijo. 

Zanesljivo ogrevanje so potrebovali za 
ogrevanje dveh hiš s 300 m2 in 700 m2 
ter gretje sanitarne vode. Imajo namreč 
13 dvoposteljnih sob, v katerih lahko 
gostijo 26 oseb. Do odločitve o zamenjavi 
ogrevalnega sistema so obe hiši ogrevali s 
kurilnim oljem. Ker je bila poraba za 13 
sob ogromna, tudi do 80 l olja na dan, in 
ker so želeli ustvariti tudi prihranek, so 
imeli veliko dela z odpiranjem in zapira-
njem radiatorjev. Tako se je tudi zgodilo, 
da je nenapovedan gost prišel v hladno 
sobo, in to je bil zadosten vzrok, da so 
začeli razmišljati o prenovi ogrevalnega 
sistema. Za ogrevanje na biomaso so se 
odločili, ker so ravno v tistem obdobju 
potekali razpisi za nepovratna sredstva za 
kmetije, pogoj za pridobitev subvencije za 
bio-turistične kmetije pa je bilo ogrevanje 
na lesno biomaso oz. na obnovljive vire 
ogrevanja. 

Kmetija se nahaja ob robu lastnega 
gozda, zato so dodatno dokupili še nekaj 
gozdnih površin, tako da imajo skupno 
sedaj 16 ha gozda. Tako so se usmerili v 
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lastno pripravo goriva – sekancev. Gozd 
je tako ali tako potreben nege, čiščenja, 
hkrati pa jim daje ogromne količine gori-
va. Les, namenjen za sekance, pripravijo 
sami, potem pa se dogovorijo z izvajal-
cem, da jim izdela sekance na njihovi 
lokaciji. Sekance shranjujejo v manjšem 
zalogovniku kapacitete 30 m3 na kmeti-
ji, večje količine pa drugje. Zadovoljstvo 
z delom v gozdu in občutek, da se lahko 

ogrevajo s sekanci, ki so pridobljeni le z 
rednim čiščenjem gozda, je neprecenljiv. 

Kotel pri njih mora delovati celo leto, 
zato je pomembno, da deluje brezhibno 
in da lahko morebitne napake odpravijo 
čim hitreje. S sistemom ogrevanja so zelo 
zadovoljni, saj jim sedanje ogrevanje nudi 
vse udobje, ki so ga pričakovali, in zado-
voljni so, da so se odločili za to investicijo. 
Seveda pa želijo poudariti, da jim je sub-

vencija pripomogla do nakupa ogrevalne-
ga sistema višje kakovosti. 

V tem času so zaznali znatne prihranke, 
saj je prejšnja poraba olja bila cenovno 
precejšen zalogaj, tudi do 15.000 evrov 
letno. Sedaj pa pri porabi okrog 150–180 
m3 sekancev letno iz lastnega gozda ter 
s storitvijo izdelave sekancev pridejo na 
letni strošek do 800 evrov. V prihodnje 
razmišljajo o nadgradnji tega sistema, saj 
je nenehno potrebno razmišljati o razširi-
tvi ponudbe za večje udobje gostov. Ker so 
prvotno zastavili večjo kapaciteto kotla, 
kot je bilo potrebno, bodo sedaj lahko brez 
težav tudi to novo pridobitev povezali na 
obstoječ ogrevalni sistem. »Zavedamo se, 
da je potreben tudi reden servis, kjer nam 
ekipa KWB nenehno stoji ob strani. Tako 
lahko zagotovimo neprekinjeno in nemo-
teno delovanje samega kotla. Slednji prav 
zaradi svoje avtomatizacije potrebuje 
ustreznega strokovnjaka za pregled vseh 
funkcij,« je povedal gospodar turistične 
kmetije Slavko Šeruga.

Tudi pri KWB se strinjamo, da ni dovolj, 
da stranki dobavimo dober proizvod, 
temveč da s pomočjo dobro organizira-
ne in strokovne servisne službe s stranko 
negujemo dolgoročen odnos.

Informacije:
KWB, moč in toplota iz biomase 
d.o.o.
Vrečerjeva 14
3310 Žalec
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Gozdarski vitli

*Ob nakupu gozdarskih vitlov 65G ali 85G lahko dobite  
daljinski upravljalnik Terra UNI-FA5-D1P po super ugodni ceni.
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