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Класичним засобом отримання те-
пла та енергії вважається спалю-
вання викопного палива – вугілля, 

нафти, газу. В результаті цього в повітря 
потрапляє дуже багато парникових га-
зів – вуглекислого газу, метану та інших. 
Крім того, запаси викопного палива не є 
нескінченними, і тому ціни на ці ресурси 
будуть весь час зростати. 

У 21 столітті популярність отримала 
альтернативна енергетика – викорис-
тання енергії природних відновлюваних 
джерел – сонця, води, вітру, геотермаль-
ної енергії, енергії біомаси, біогазу та 
інших. Альтернативні джерела енергії 
сьогодні становлять інтерес через ви-
гідність їх використання і, як правило, 
низький ризик заподіяння шкоди до-
вкіллю.

Пелети з соломи
Компанія “Agro Energy Group” є ви-

робником пелети з аграрної біомаси. 
Продуктивність заводу дозволяє забез-
печувати поставки до 1000 т/міс. Про-
дукція реалізується як на внутрішньому 

ринку, так і експортується в країни ЄС. 
Фасовка: біг бегі та поліетиленові пакети 
по 20 кг.

Чому пелети з соломи вигідні для 
використання?

1. Велика сировинна база, гаранто-
ваність цілорічних поставок.

2. Високі енергетичні характеристи-
ки (теплота згорання 3600 кКал/кг  
або 13,4-14,4 МДж/кг).

3. Екологічне чисте паливо.
4. Переваги в цифрах: 2,5 кг пелети 

замінює 1 м3 природного газу; пе-
лети мають значно нижчу вологість 
аніж дрова – 8–12% проти 30–50%; 
лише на 12–15% нижче за теплот-
ворністю, ніж пелети з деревини.

Універсальність солом’яних гранул 
дає змогу застосовувати їх не лише як 
паливо, але й в якості підстилки для 
домашніх та сільськогосподарських 
тварин. 

Основні переваги:
 • 100% натуральна солома;
 • термооброблені гранули (без спор,  

грибків);

 • ультра абсорбент: до 400% за ва-
гою та в 2 рази краще деревних;

 • утримують запах аміаку.
Одним із напрямків роботи компа-

нії “Agro Energy Group” є виробництво 
твердопаливних котлів «Енергія» з 
автоматичною подачею палива. Котли 
працюють на всіх видах пелети, дерев-
ної тріски, визначених видах вугілля та 
мають потужність від 25 кВт до 100 кВт. 
Призначені для установки в примі-
щеннях від 200 м2.

При виборі твердопаливного котла не-
обхідно враховувати безліч факторів: пло-
ща опалювального приміщення, рівень 
тепловтрат, наявність поблизу палива і т.д.

Звертайтеся до наших фахівців, які 
нададуть Вам кваліфіковану консульта-
цію і допомогу у виборі опалювального 
обладнання та палива.
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Біопаливо та пелетні котли
від виробника – вигідно для вас


