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A
produz (reformador)

 madeira da gaseificador do através  da  biomassa de CHPplanta R ,e²

 ). Power
 and Heat C inglês em :(CHP ambas de combinação de princípios
 os com acordode  calor e eletricidade eficientemente 

ombined
    

  planta da coração  oé que ,reformadorA  no acontece gaiseficiação ,
 
Ele

  .puro muito gás um em resultando processo, nosso em
 compacto particularmente é brasa de recipiente O direção. mesma na movem
 se madeira da gás o e madeira de cavacos os onde , DC modo em opera 

  
O

 (CHP). eletricidade e calor de processo o posterior sendo ,oçãcogera
 de planta na desempenho alto de interna oãcombust de motorum ralimenta  

 de antes filtragem de sistemas dois  porentão passa o,resfriad madeira da ság 

Um  madeira. ad s-arág mistura da partir a eletricidade produz gerador  
A

Informações 

  blica.úp redena  ervend ou prioópr  consumoo satisfazer parausada  ser
 pode e :usina da rioápropriet do necessidades as uprirs para serve eletricidade 

 

No at :

 

  cada de produto.modelos dos páginas respectivas
 nas encontradas ser podem adicionais 

HKA 10
ág.P 6

HKA 35
áP .g 8

G CADOREAS IFI

 9 kWel

22 kWth

35 kW

79.5 kW

COMBUSTÍVEL

 BIOMASSA DE CHP

Disponível   departir  a 2019
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HKA 49
áP .g 8

HKA 45
áP .g 8

Blockheizkraftwerk BHKW

Bis 490 kW

1,110 kW

 45 kW

102 kW

EnergyBlock
áP .g 16

 49 kW

111 kW

Kaskaden
ág.P 14

Page8

holzgas

PLANTA  ELETRICIDADE  E AQUECIMENTO DE (CHP)

MADEIRAGÁS   DA 

HKA 70
ágP .12

 68 kW

140 kW*

Holz-Kraft-Werke
áP .g 20

*Linha nos produtosde :  prévio aviso sem preços de e .técnicas alterações fazer de direito o reservamos 

ELETRICIDADE

AQUECIMENTO

  produção da atual



Instalação

 
CHP DE 

 
 BIOMASSA

HKA 10

Disponível   de partir a 2019
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adosD  Técnicos 

letricidadeE  
quecimentoA  
imensõesD   Contêiner do 

(L x W x H) 

 lutuantef Tempera atur
 retorno de Tempera atur

Combustível

onsumoC
  madeiracavacos-de-

  de 

Voltag me  / fr uênciaeq

  
  9 kW
22 kW
2.10 m x 1.40 m x 2.20 m

áM x. 85 °C
áM x. 60 °C 

adeiraM  natural 
áM dex.  p íart culas : finas  

Fator
 30 %

 umidade de :  < 13 %
 0.9 kg / kWhel

400 V / 50 Hz

  modelo O HKA 10 é  de planta menor a cogener çãoa  com bioenergia, de segmento no existente 9 kWel e  22 kWth . 

O ficam  cogeraçãode  planta e madeira de gaseificador CHP Isto contêiner. no juntos 
  compacto. particularmente sistema

 o faz e espaço economiza 

O  modelo HKA 10 oferece 
naturais.    briquetes e  peletesquanto

 madeira,decavacos    por tanto operado ser pode oisp combustível, de flexibilidade excelente uma 

Independen et  modelo o preços, de aumentos constantes seus e fóssil combustível do HKA 10 gera dadeeletrici e 
aquecimento

 

 
 ambientalmente. amigável e eficiente altamente forma de menores, energia de escalas em mesmoaté  

the HKA 10

antagensV  inovações e

• A  existe que compacta mais CHP planta 
• Ideal para  energia própria da geração 
• Alta

 consumo-próprio 
 combustível de flexibilidade 

• Baixo

• Tecnologia   ( toque de tela moderna com inteligente controle de t )ouch
• Sistema

Premiada
  conexões de através instalação fácil de é-fabricadaspr

•   pela ZLF Innovation Award 2016

Escopo  Entrega da 

• CHP com   9 k eletricidadeWel de  ,  i t pe 10-1.7-V1.1:
 controle e silenciador

    escape,  de  gases  de  calor  de  permutador  ncrono,í ass  geradorncl.i     
•  associado madeira da gás de Gerador , it pe HV10-V1.1: incl. r ef adororm , ic clone, ermutadorp   calor, de      
 filtro descarga  controle e resíduos de  madeira, da gás de 
• Manutenção ódulom e distância à  (remoto) distância à comando de 
• Sistema  CO- alarme de  todos  controle incluindo compacto ,contêinerno  instalados são sistema do componentes os  

  Adicionalmente
  contêiner. do externa partena  usada serpara  fornecida,

é  bloqueadora fechadura uma acima, mencionados sistema do componentes aos 

   
  No at : O   modelo HKA 10 esta 

podem                                                                           
              (pág.19). operarpronto-para-   e chave-na-mãos solução uma omocdisponível  

   Alterações           prévio. aviso sem modificados sers preço e técnicas 



CHP ABIOMASS   DE 
HKA 35, HKA 45, HKA 49
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As

 
  .naturais  madeiras  as todas praticamente

 de calor  e  eletricidade gerando  anos, áh mundo dopartes  várias em uso em e instaladasestãoáj    madeira
 de energia de plantas nossas das centenas Várias .eletricidade e calor gerando posterior processamento um e madeira)

 da (gaseificador reformador um de consistem 45" HKA" ,35" HKA"  ²Re modelosda CHP biomassa de plantas 

  

 
Muitos

 clientes. nossos com perto de trabalhamos isso, fazer Para constante. oçãevolu uma  permitindonua,ícont eprecisa  oçãprodu
 a incentivando madeira, para nciaêresist de patenteada tecnologia à asçgra velíposs é Isso capacidade. sua da 98% de oçãutiliza

 uma há equivale que o planta, por ano por oçãopera de horas 8.500 de mais  experimentamjá clientes nossos osd 

 omC  modelo o HKA 49, lançamos

 

e que desempenho d classe outra uma ,

 litros. 4,3 de SISU
  motor um com opcionalmente velídispon áest métamb sistema O litros. 8 de OE motor potente o e reformador do inovadora

 geometria pela particular em acaracterizad é 

  No at : Devido 
 g.14).áp a (consulte desempenho o e oçãprodu de capacidade a melhorando cil,áf é cascata em

 combinadas plantas riasáv de oçãinstala a Biomassa, de CHP planta da patenteada modular estrutura à 
   

antagensV

Já estada   há anosclientes muitos por comprovada e t 
• Ideal para  energia de demanda alta 
• Tecnologia  madeira para nciaêresist de patenteada 
• 

Alta  velícombust de flexibilidade 
  reformador od inovadora 

• 

oçãConstru

• Tecnologia  (touch) moderno toque  com inteligente controle de tela  de
• Combinações  possíveis váriaveis 

adosD  Técnicos 

letricidadeE  
quecimentoA  

imensõesD  Gaseificador do 
Dimensões CHP  da  C(  x L  x A ) 

 flutuante Tempera atur
 retorno de Tempera atur

Voltag me  / fr ênciaequ

onsumoC
 

 
madeira

cavacos-de- de 

    instalação para mínimaAltura 
  instalação  paramínima Área

HKA 35
  
35 kW
79.5 kW

Max. 85 °C
Max. 60 °C 
400 V / 50 Hz

 0.9 kg / kWhel

HKA 45
  
45 kW
102 kW

Max. 85 °C
Max. 60 °C 
400 V / 50 Hz

 0.9 kg / kWhel

HKA 49
  
49 kW
111 kW

Max. 85 °C
Max. 60 °C 
400 V / 50 Hz

 0.9 kg / kWhel

ombustívelC adeiraM  Natural 
áM dex. artículas ain s: f p 30 %, Teor  umidade de : < 13 %

5.27 x 1.54 x 2.30 m
2.60 x 0,.2 x 2.03 m

 ínimoM 7.5 x 5 m
2.4 - 3.4 m endodepend  madeira ad alimentação de forma da 



Escopo ega  ntrE da HKA 35  

• CHP

  .  7m)(compr : oãconex de cabos e controle de gabinete residual,
 material de descarga cancelado), oãn (se s-reformadoróp madeira, de ság de fitro s,ág de resfriamento de linha reformador,

 çãosele de reaá na metais de ticaémagn oçãsepara para ãím incl. HV35-V1.1: tipo associado, madeira de ság de Gerador
 m) 7 .(compr : oãconex de cabos e CHP controle de gabinete silenciador,, escape de gases de calor de permutador  leo,óde

   ncrono,íass gerador incl. turbo-compressor): (sem 35-5.7-V1.1 tipo kW, 35 de tricaéel nciaêpot com el 

CHP

   7m) (compr.: oãconex
 de cabos e CHP controle de gabinete silenciador, o,ãexaust de calor de permutador leo,ó de fornecedor  ecipienter 

 ncrono,íass  gerador  incl. turbo-compressor):  (sem 45-5.7,7-1  tipo  kW,  45  de  tricaéel nciaêpot com

fornecedorecipienter

• 

• 

• Compressor  comprimido ar de fornecimento para 
• oçãManuten  (remoto) nciaâdist à comando de duloó  m e nciaâdist à 
• Sistema  CO alarme de 
• Pacote  oçãreposi de asçpe de 
•  

Medidor
  CO de  m velóMedidor 

•  móvel      pressão de
• Partida

 kW 35 oçãinicializa Y-Δ
  inicial) tração a reduz que o, nominal velocidade à vai motor o suave ,partida a (usando de séinv ao suave    

Escopo  Entrega da  HKA 45  

• 

Gerador

 m) 7  .(compr :  oãconex  de  cabos  e  controle  de  gabinete residual, material, de descarga
 olicitados ),  (se s-reformadoróp madeira, de ság de fitro s,ág de resfriamento de linha reformador,  o,çãsele  de  reaá
  na  metais  de  ticaémagn  oçãsepara  para ãmí  incl.  -1.145HV :tipo  associado,  madeira  de madeira de ság de 

 

•   

Compressor
Manutenção  (remoto) distância à comando de módulo e distância à 

    comprimido  de ar de fornecimento  para 
• 

• Sistema CO  alarme de 
• acoteP  reposição de peças de 
• edidorM   de móvel CO
• edidorM móvel  oãpress de  

 BIOMASSA DE CHP
HKA 35, HKA 45, HKA 49
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Escopo  Entrega da  HKA 49  

• 

CHP com   de elétrica potência 49 kWel  , ipot  49-8-V1.1 sem(  turbo-compressor ): incl. gerador óleorecipiente assíncrono ,   de ,
 oãconex de cabos e CHP controle de gabinete silenciador,permutador , escape de gases de calor de compr.( : 7m)

• 

Gerador  associado,  madeira  de madeira de ság de type HV49-V1.1: incl. 

  m)  7  .(compr :  oãconex  de  cabos  e  controle  de  gabinete residual, material,
 de descarga), olicitados (se s-reformadoróp madeira, de ság de fitro s,ág de resfriamento de linha reformador,  o,çãsele  de

  reaá  na  metais  de  ticaémagn  oçãsepara  para ãmí  

• Compressor  comprimido  de ar de  fornecimento para 
• oçãManuten  (remoto) nciaâdist à comando de duloóm e nciaâdist à 
• Sistema  CO alarme de 
• P  oçãreposi de asçpe deacote 
•  M  CO de velómedidor 
•  pressão de móvelMedidor    



 BIOMASSA DE CHP
HKA 70
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adosD  técnicos 

letricidadeE  
uecimentoqA  

imensõesD  Gaseificador do 
Dimensões CHP (C  da x

 
 L x A )

 flutuante Tempera atur
 retorno de Tempera atur

onsumoC
 cavacos-de-madeira

 de 

Voltag me  / fr ênciaequ

  
  68 kW
140 kW
5.27 m x 1.54 m x 2.30 m
2.70 m x 0.78 m x 2.10 m

Max. 85 °C
Max. 60 °C 

adeiraM  natural 
áM px. artículas : finas 30 %,   

Teor  umidade de : < 13 % 
0.7 kg / kWhel

400 V / 50 Hz

ombustívelC

 Com
 ad madeira ad partir a oçãcogera de plantas de  inovadora oçãgerae nova da representante

 primeiro o é 70 HKA modelo o, controle  deinteligente software novo e isveícombust de consumo menor ncia,êpot mais
Re².

A

 veis.áest menos redes com mesmo planta, da segura oçãopera aum garante e custos economiza Isso
  externa .tricaéel oçãigni por mais oãn e madeira ad ság próprio od meiopor  seja sistema d inicialização oa que para, ncronoís

 gerador um  padrão, comcomo equipado vai 70 HKA modelo O eficiente. altamente maneira eddesenvolvida  comprovada,
 e testada foi cavacos-de-madeira por daalimenta ,Re² da CHP tecnologia a Assim .resfriamento de especial processo

   aumentando litros, 6,3 de -turbo alimentado motor um Com 90%. de ximaópr áest nciaêefici 

antagensV

o  um com calor  domaior uso

• Aumento    tricaéel nciaêefici da para  %32,7 
• Maior  escape de gases dos temperaturasa  das redução lpe calor od oçãrecupera 
• Segundo  integrado resfriamento de mistura para ,resfriamento de circuito 
• derosoPo  litros 6,3 de MWM turbo motor 
• gniçãoI  única 
• Gerador  oãpadr incorporado ncronoís 
• Um  aprimorada operabilidade e software novo com CHP e HV para controle de gabinete 

scoE po  Entrega da

• Planta CHP com  asaíd 70  de kWel  , type 70-6,3-V1.0: ,ncronoís silenciador,
 .oãconex de cabos  eCHP controle de gabinete escape, de gases de calor de ermutadorp

 óleo, de fornecedor recipiente   gerador incl. 

 

   
• Gerador  ,associado  madeira ad ság de type HV70-V1.1:

 controle de elétrico quadro ,material de descarga madeira, de ság de fitro s,ág de resfriamento de linha reformador,
  o,çãsele  de reaá  na  metais  de  ticaémagn  oçãsepara  para ãmí incl.    

• 

 
 

• Compressor  comprimido ar de fornecimento para 
• oçãManuten  (remoto) nciaâdist à comando de duloóm e nciaâdist à 
• Sistema  CO alarme de 
• Pacote  oçãreposi de asçpe de 
• Medidor   CO de velóm 
• or  pressão de móvelMedid

  No at :    soçpre e cnicasétA esçõltera  podem vio.é  pr  aviso  sem  modificados  ser 



WOOD-POWER-CASCADES

10 UNIDADES  CASCATA EM PLANTAS DE 
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Dados  técnicos 

ejaV  páginas. respectivas suas nas ,modelo cada de  detalhes técnicose apresentação a 

Vantagens  

• O  flexibilidade em máximo 
• áximaM  falhas contra segurança 
• Serviços  demanda à orientados 
• Tecnologia  sofisticada  
• Logística  simples 
• Instalação  rápida 

Escopo  ntregaE da 

  
  No at : O e sc oop do  entrega da edepend  acessórios. e plantas  dedesejado número 

Com
 es.çõprodu grandes em mesmo

 gerados ser poder calor e eletricidade madeira, da partir a  amiga-do-clima  energia patenteada, tecnologia nossa a 

asçGra

 flexibilidade. e parcial carga de capacidade boa uma permite que o outras, das umas independentemente ou conjunto
 em todas operadas ser podem plantas as  e calor,eletricidade de necessidade da Dependendo cascata. modo oçãinstala em

 combinadas ser podem MW 1 éat de usinas riasáv madeira, para energia de sistemas nossos dos modular concepção a 

Projetos

  também .locais  habitantes  pelos  consumida e   local natural  madeira  pela  gerada é nergiae
 a que considerar valioso extremamente é méTamb sseis.óf veisícombust a smovida senergia de oçãprodu a com  scomparadose
 sustentabilidade, de grau alto mais o garantem e nciasêtend muitas provado mêt madeira de energia com escala larga de 

 

7 UNIDADES   MADEIRADE  ENERGIA DE PLANTAS DE



ENERGYBLOCK
ED    9 À KWEL 1 MWEL  
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O

 operarprontos-para- ,)s .ép 40 e (20
 12m e 6m de ineresêcont  instalados eme si entre veisícompat perfeitamente oãs componentes  os Todos. controle  deinteligente

 sistema ume  eletricidade ,calor o combinaque  pré-fabricada usinama U ).madeira ad ( egas dorificareformador de unidade
 uma inclui sistema engenhoso O cil.áf mais ainda locais recursos dos partir a eletricidade e calor de oçãcogera a torna EnergyBlock 

Devido

 cliente.
 do necessidades às exclusivamente atender para adaptado é que madeira, de sticoédom recurso do partir a descentralizado,

 calor e energia de oçãgera a permite MW 2 à kW 22 e MW 1 à kW 9 de energia de espectro amplo o disso, méAl locais. esçõcondi
 às e ideal forma à daptando-sea vel,ávari maneira de configurado ser pode EnergyBlock O flexibilidade. ximaám oferece sistema o

  ²eR madeira de ,cogeração de plantas das cascata modo em oçãinstala da possibilidade a e modular concepção a 

el el th th

 

antagensV

• Solução  madeira da através calor e eletricidade de geração para completa  
• Instalação   fábrica de pré-montagem a devido ,fácil 
• Rápida  instalação 
• C ncepção  espaço de economia visando coo cta,mpa  
• Opções  variáveis instalações de 

• Pode  s do istemacomponentes os todos com combinada ser Re² tais sistema transporte de tecnologia como ,
 madeira).  de( iscombustíve de secadores ou cinzas

 de descarga de 

• Podem  briquetes e  cavacos-de-madeira, os gaseificados ser etespel   
• Operação  projeto. a oatender  para técnicas extensões de atravéspossível , rede) da fora (off-grid,  isolada 

A  e  inovativa é fábrica, dadiretamentepré-montado,   oferecido  contêiner de solução xfle ível
 ,instalação  final  a até 

  sua a desde 
compatível  da sistema do componentes os todos com  deconcepção além Re²  .

No at : esçõAltera   vio.épr aviso sem modificados ser podem soçpre e cnicasét 



• 12m pés)40   ( 
• C L x  x A : 12.19 x 2.44 x 2.87 

Peso
m

• : 10 t 

Varian et  2:  2 x 6   m 

• Todo  individual contêiner 
• C x L  x A : 12.19 x 2.44 x 2.90

 
 

Peso
m

• : 10 t 
 
 
 
 
 
 

• Todo  individual contêiner 
• Tr eansport em contêineres 45-HC  
• C x L  x A : 12.75 x 2.25 x 2.52 

Peso
m

• : 11 t

Varian et  1: Padrão 

• 12m  s)ép (40 
• C x L A x : 12.19 x 2.44 x 2.87 

Peso
m

• : 11t

tEs a
 ineres).êCont de açSeguran para Internacional nioê(Conv

 CSC do internacional oãvers como velídispon áest métamb variante 

Varian et Sistemas  3:  múltiplos 

tEs a
 ineres).êCont de açSeguran para Internacional nioê(Conv

 CSC do internacional oãvers como velídispon áest métamb variante 

• 2 x m6  pés) 20 (2x 
• C x L  x A : 6,06 x 4,88 x 2,89 

Peso
m

• : 10 t

ENERGYBLOCK
ED  9 KWEL ATÉ  1 MWEL
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Escopo  Entrega ad 

• P ér ado-instal , sistema  tubulações e conexões as todas incl. operar para pronto 
• HC40   ISO isolamento com oçaontentorContêiner de  feito c 
• Contentores  extra) custo com RAL cores (outrasainzc/  RAL 7016 standard cor da oça de  
• Placa  oçãilumina incl. CEE16A, tomadas, e luz de oçã-sub distribui de  

 

Indicador CO  valores de limite de  incl. sensor de  normas as omc acordo 
• Quadro  inerêcont do externa partea n  controle operacionalde 
• Ponto  cliente do disposição a com acordo de elétrica rede na conexão e aquecimento de rede para transmissão de 

Manutenção  (remoto) distância à inicialização de módulo e distância à 
• Paredes alor  som e c contra isolação com teto e 
• Aquecimento   clima elop .congelamentos contra proteção como elétrica parte da 

 TRIPLO SISTEMA UM DE INTERNA ISTAV

HKA 10 -  EnergyBlock

No at : Este   atual. linha nossa a corresponde produto 
esçõAltera  vio.épr aviso sem modificados ser podem soçpre e cnicasét 

Com um
 operar e .ctarcone para pronto áj e velíflex forma de configurado ser pode ueq

  -fabricado,épr inerêcont  em instalada é 10 HKA madeira de energia de usina a "all-in-one", design o 

méAl
 rio.ánecessconforme  madeira,-de secando-os -cavacos dos secagem para automatizado e

 integrado secador um inclui sobretudo sistema o descarga, e transporte de tecnologia da 

 cio.íedif no caldeiras de sala uma como uada,qade
 estrutura possuem oãn ueq e madeira, com e velásustent forma de ticaséenerg necessidades

 suas cobrir desejam ueq uelesqa todos para interessante particularmente é modelo Este
 10. HKA modelo o com tica,éenerg oçãprodu de faixa menor a avelídispon para  está EnergyBlockO 

 



WOOD-POWER-PLANT
RANDESG   PROJETOS 500 KW EL À    2 MW EL

EM GASEIFICADORESMÚLTIPLOS   INSTALAÇÃO GRANDE ,CHP
 SECADORES CIOSÍEDIF 2 COM
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antagensV

• Com         - adaçalcan ser pode MW 2 à kW 500 de tricaéel daísa uma vel,áescal sistema o baseado  gás. ao madeira da
 Isto

 escala. grande de oçãcogera de unidades
de meio  por  calor eeletricidade em  convertidos e   madeira de gaseificadores nossos pelos produzido é 

• Pode de  unidades quaisquer com combinado ser CHP  madeira de gás

• Em
 rio.áintermedi meio um de necessita oãn madeira de energia de usina uma ORC, de processo no rmicoét leoó

 o parte como requerem e biomassa da oãcombust na baseadas oãs que CHP, de tecnologias outras com contraste 
 

• A

 dia.ém
 energia de segmento ao comparado se 6%, de cerca de nciaêefici naaumento  um em  refleteainda  escalas, largas para
 CHP tecnologia nossa da desempenho alto o e madeira da através energia de patenteada tecnologia de oçãcombina 

 

• Nossas
 operacionais custos os e investimento o significativamente reduz Isso individuais. sistemas

 os com oçãcompara em reduzidos sejam usina da componentes os que forma de projetadas oãs tricaséhidrel usinas 
 

• Fornecemos
 projeto. do local ao customizada oãconex a éat transporte, de unidade via cavacos), (os velícombust do secagem da desde
 madeira: da base à eletricidade e calor combinam que projetos para pronto-para-usar conceito um sobretudo, 

• Há ossas
 ano. por oçãopera de horas 7.600 menos

 pelo de comprovada tilú vida uma Garantimos .tecnicamenteaprovadas  foram áj madeira da energia de usinas n anos,  

Temos 
 o.çãmanuten desoçservi   os todos inclui ueq preocupações

 de 
,

livre e completo pacote Oferecemos .lioóportf nosso em oçãmanuten de contratos de modelos riosáv
 

• Op mentetional , nós  .  de padrão ssegurocontrato  oferecemostambém 

• Apenas
  rapidamente. e facilidade com instalar-e-usar pronta-para- entregue ser ápoder

 madeira da energia de usina nossa transporte, de unidade da cnicosét uisitosqre os confirmar sóap meses 6  
 

Escopo  entrega da   

O   desejados. acessórios e sistema do tamanho do depende entrega da escopo  

  No at : Este   atual. linha nossa a corresponde produto 
  esçõAltera  vio.épr aviso sem modificados ser podem soçpre e cnicasét 

Os

 vel.íflex parcialmente projeto do planejamento
 o torna que o independentemente, fabricantes de marcas eunidades  outras quaisquer de energia e calor o com combinados ser

 podem patenteados madeira de gaseificadores   .MW 2 à kW 500 de stricaéelnci saêpot   de geração para ,natural
ásg   de base à operadas ser podem Re² da  CHPbiomassa de modulares plantas as vel,áconfi tecnologiatravésA nossa  da 

méAl

 processos.
 de cadeia a essencialmente reduz tempo, mesmo ao e, tricaéel nciaêefici a aumenta Isso rio.áintermedi meio um requer oãn

 energia de lantap nossa biomassa, de oãcombust em baseadas oçãcogera de tecnologias outras de rioácontr ao disso, 



CESSÓRIOSA  PEÇAS E 
ABIOMASS  DE CHP

  reposição. de peças e acessóriosde  completa gama uma ferecemosO

SISTEMA PRE-AQUECIMENTO CHPDA  DE  BIOMASSA DE  

SENSOR PARA  CALOR DO GUIADO INTERVALO 

SISTEMA SCR  DOSAGEM DE   

• O
 o).ã(exaust escape de gases nos nioênitrog

 de xidosó de oçãredu a para tecnologia uma é SCR dosagem de sistema 
 

• Incl. LOGO TDE 1.0: visor 

e m o possível 
 oçãopera ciláf permitindo tela, da o visor n texto de forma em sfalha

 e oçãopera de mensagens as todas mostra quesimples,  

• É peração anual   automática 

ARACTERÍSTICASC  DESEMPENHO DE 

NOx teadur n   operação normal  < 200 mg / Nm³
C oonsum , AdBlue   0,2 - 0,4 l / h

   online loja na compradas ser podem reposição de eçasP Re² Web-Shop (www.shop.holz-kraft.de).
 E-mail para  reposição de peças solicitar :  spareparts@spanner.de, Tel.:  +49 (0) 8773 70798-202

• Um
 CHP. biomassa de central a desligar / ligar para

 veisáajust livremente temperatura de limites com ,armazenamento de amortecedor tanque um em oçãinstala para sensor 
 

• O   buffer do armazenamento de tanque do temperatura da oçãfun uma como reage sensor 

• Se  
 

   CHP.planta da inicialização a facilita uecimentoq-aépr de sistema o caldeira, da sala na 10°C de abaixo temperaturas houver 

• O

 ( )arrefecimento .refrigeração
 de circuito esten inserido é ueq trico,éel uecimentoqa de cartucho um por realizadas oãs e ueqarran o durante madeira

 da ság do oçãcondensa a reduzem s,ág de suporte de asçpe algumas e motor do oçãrefrigera de guaá da uecimentoq-aépr 

• O
 oçãdistribuide  controle de painel

 respectivo no madeira de ság de gerador pelo ou oçãcogera de unidade pela manualmente iniciado ser pode uecimentoqa 

•   energia de blocos dos dentro construido é pre-aquecimento de sistema O EnergyBlocks veja( como pág. 16)  padrão. 
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SERVIÇO QUEIMA  CARBONO DO SEPARAÇÃO COM  DE 

 biomassa. de CHP da oçservi do
 oçãopera a durante controlada maneira de madeira da ság o usar cliente o para barata e simples oçãop uma é ság de tarifa A

PACOTE  REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM 

•   doDependendo

  uso. de tempo determinado um sóap oçãcogera de planta na dasísubstitu ser devem que "juntas ," 
   

Ex.:
   ção,   substituição. e cuidadosmanuten  para  importantes  individuais asçpe  mécont que    pronto  kit-

 um como velídispon oçãreposi de asçpe de pacote um sempre áh o,çãconfigura da e sistema de tipo 
 

Tubos  P.HC eraçãogco de unidade a e madeira ad iagener de planta a entre posicionados filtros os para mesas e emgfiltra de • 
 

• Silicones and axasgr para  enchimento de caixas e fechamentos 
• P eart s para  grade da substituição 

 Para mu informação: sua  entrega ad escopo no padrão como incluído está já reposição de peças de  pacoteprimeiro .

CONVERSOR

• O  .tricasé-termo el plantas de oãcarv de cinzas de sduoíres sdo uecimentoqs-aóp para sistema um é Re² conversor 
• As   outrosem ou saco grande um tiporecipiente  em descarregadasoãs   convertidas cinzas ecipientes.r
•  Processa cima  cada) kW 49 com oçãcogera de aplant s aprox.3-4 a uivalenteq(e dia por oãcarv de cinzas de duosíres de ³m 1 de a 

el 

• Filtro   retorno de oçãsuc para passagem de aba e 

DADOS  TÉCNICOS 

U andos na  variante da exemplo o 1  esquerda: à foto 

Consumo  energia de      < 200 W
D õesimens  L( A x C x  )    1.00 x 1.20 x 5.00 m 
D âi me rot
se( transportadorcom   helicoidal)  

  0.3 m

No at : Este  aviso . sem modificados ser podem soçpre e cnicasét esçõAltera atual. linha nossa a corresponde produto  prévio

Para o informação sua :  versões. duas em disponível está conversor 

Ver ãos  1: pa ar  1 - 2 CHP plantas Re²    da biomassa de 
 Ver ãos 2: pa ar  3  - 4 plantas Re²  da biomassa de CHP 

aisM  unidades 4 que : c çãoombina   modo cascata.instalação em conversores diversos de 



ECADORESS
  CAVACOS-DE-MADEIRA

 DE 

Com

 eficiente. oçãopera uma garantirpara  Re², da biomassa de CHP plantas n usopara  astécnicas
 exigências as com acordo de pré-processada ser deve natural ,madeira éria-primamat a ideal, combustível O ualidade.q

 alta de velícombust em transformada ser pode tratada oãn madeira uerqualq uaseQ peneiramento. de  integrados elementos aos
 asçgra minerais, impurezas e finas culasípart de teor o métamb mas madeira, de aparas das umidade de teor o reduz ós oãn Isto

significativamente.  aumenta velícombust do ticoéenerg rendimento o de-madeira, cavacos- de secagem de sistemas nossos 

• 
Nosso 

  cavacos-de-madeira. e lascas de secagem a para oçespa de economia oferece ele compacta, oçãconcep sua
 a Devido  pronto-para-usar.reservatório inerêcont em sistema um comoprojetado  ifo deslizante piso de secador

 
• Todos

 reservatório. no integrados oãest
seco    à madeira de aparas de descarga e (raspador) madeira de aparas para transportadora correia exterior, o para oãexaust de

  ar de transporte calor, de permutador ventilador, quente, ar de fornecimento como tais rios,ánecess componentes os 

 
• A

 
 armazenamento. pararioóreservat   um parahelicoidal  um de séatrav transportados oãs cavacos-de-madeira Os molhados".

 "ninhos deixar sem secador, no uniformemente osec s oãsmadeira cavacos-de- Os helicoidais. transportadores  cabeçotes)
 e esteiras 

ou
(braços, transportadoras correias de meio por ocorre deslizante velóm piso de secador do oçãalimenta  

 
 

• Conversor  frequência de 
• Permutador  calor de 
• Piso  hidráulico móvel 
• Filtro  finas partículas de remoção para recipiente e  

Somente(  6SBT-25 e  12SBT-25)

ESCOPO   ENTREGA DA 

ECADORS  DESLIZANTE MÓVEL PISO DE 

ECADORS  DESLIZANTE MÓVEL PISO DE 

• Secagem  molhados" "ninhos semmadeira-de  -cavacos de automatizada totalmente 
• Economia  construção da robusta e compacta concepção a devido espaço, de 
• Umidade  cavacos-de-madeira dos ajustável residual 
• Acesso  smartphone ou PC controle, de painel via conveniente 
• 95 % reduçãode  madeira)partículas   de finas ( serragem de geração na  

• Bunker  armazenamento de 
• Sala  controle de inteligente sistema com técnica 
• Fornecimento  quente ar de 
• Tecnologia  hidráulica de robusto sistema com deslizante piso de 
• çãoAlimenta

 
   via steirase  helicoidais  transportadores  ou

• escargaSistema  cavacos-de-madeira de d de 
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ECADORS   ATENDER PARA DESLIZANTE MÓVEL PISO DE 1 ISTEMAS

ADOSD  TÉCNICOS 

Volume  armazenamento de   16 m³
Permuta  calor de   54 kW 
opradorS  ar de     1.7 kW

Quan dadeti     5 m³ / d 
D õesimens     2.43 x 2.57 x 6.05 m L( A x  xC   )

TYP 6SBT-5

 TÉCNICOS DADOS

 armazenamento de Volume    2 m³
Permuta  calor de   112 kW 
opradorS      

  

 
 

3.7 k  W
Quan dadeti     15 - 35 m³ / d ( endodepend da  e umidade 
     çãocomposi de  cavacos-de-madeira)  
D sõesimen     2.43 x 2.57 x 6.05 m L( A x C x  )

TYP 6SBT-25

• Preenchimento: m anual com 
otalmentetprocesso secagem de 

 projetado.  de limentaçãoasistema outrator  
• Contr eol : . automático  O cip onal: possível  pré-projetado. se transporte, de sistema do controle

• ems especiais Características :
 madeira. de lascas de descarga

 a para ariánecess é oçãelevade  esteira aUm finas. culasípart de descarga e oçãsepara  

• Preenchimento:  .manual   ser podeoãN   molhado). bunker (requer helicoidais  transportadores de sistema um por  enchimentoo   
• Controle

 
  Opcional: tico.áautom totalmente processo secagem: de  velíposs  -projetado.épr se transporte, de sistema do controle

• sticasíCaracter

 
 . rioánecess é cavacos-de-madeira dos secagem

  plantas, as e secador o paraentre  rio,áintermedi bunker Um ria.ánecess é  ascendente esteira cavacos-de-madeira,
 e finas culasípartdescarga das   a Para culas.ípart de interna descarga e oçãsepara :especiais 

  TÉCNICOS DADOS

 armazenamento de Volume   25 m³
 calo de Permutador r  112 kW

Soprador  3.7 k  W
Quan dadeti     15 - 35 m³ / d (dependendo 

 cavacos-de-madeira) osd oçãcomposi
 e umidade da 

      
D õesimens    2.43 x 2.57 x 12.10 m L(  Ax  Cx   )

TYP 12SBT-25

Também  internacional versão como disponível : Type 12SBT-25-J ( especial design   12SBT-25)
Transporte 14m de inerêcont em internacional recipiente pés) (45  cubo alto de , õesdimens : 2.13 x 
2.52 x 12.85 m L(  x A  x C )

Também  internacional versão como disponível : Type 6SBT-25-J é(  de especial versão uma 6SBT  -25)
Transporte  em internacional  pés) (20 6m de con êinert , õesdimens : 2.13 x 2.08 x 5.68 m L(  x A  x C )

• Preenchimento: m anual com  projetado.  de alimentaçãosistema ou trator 
• Controle   -projetado.épr se transporte, de sistema do controle velíposs :Opcional tico.áautom totalmente processo :secagem de  
• sticasíCaracter

    .rioánecess é
  cavacos-de-madeira de secagempara  ,plantas as e secador o entre ,rioáintermedi bunker Um ari .ánecess éascendente esteira 

 de-madeira,  cavacos- e finas culasípart das sde carga a Para culas.ípart de interna descarga e oçãsepara :especiais  

ÃON SEPARADO  NECESSÁRIO É BUNKER

ECADORS PARA  DESLIZANTE MÓVEL PISO DE ATÉ ATENDER  4  IS ASTEM S

BUNKER OEXTERN   NE ÁRIOCESS

SECADOR  SISTEMAS4  ACIMA ATENDER PARA  ANTEZDESLI VELÓM PISO DE 

REENCHIMENTOP  ALIMENTAÇÃO POR 



ECANDOS  CAVACOS-DE-MADEIRAOS  

Com uma
O

  . iner)êcont oa aconectad diretamente está piso do oçãdeclina a ueq -se(assumindo ofri clima de oçãesta uma
 durantealterar  é ideal O .manualmente operado ser pode uenteq ar de permutador O cavacos-de-madeira. os secando baixo,

 por folhas das ar de fendas das séatrav flui uenteq ar O ar. aoveisáermemetálicas  p  folhas de consiste inclinado fundo 
 45°). à (40 nguloâum  com reaá grande  em dosídistribu oãs cavacos-de-madeira os inclinado, piso de secador o 

Os ou
oremergulhad s

ou   reservatório. um ou armazenamento de recipiente um para transportados ser podem secos cavacos-de-madeira os 
  topo o para fundo do  ser podem omid sú cavacos-de-madeira os secagem, de processo do decorrer No

 exemplo. por rodas, de descarregador um  frontal carregador um com inclinado piso no dosídistribu oãs cavacos-de-madeira 

 

•  As olhas  cliente  pelo  montadas  ser  devem  metálicas f
•   / 

ESCOPO  ENTREGA DA 

opradoresS ermutadoresp dosí  inclu oã  est oã  n  calor  de

  esçõSolu  veis.íposs oãs cavacos-de-madeira de descarga a para inclinadas 

DADOS  TÉCNICOS 

 armazenamento de olumeV   V ávelari
ermutadorP  calor de   ãoN  incluído 
opradorS   Não  incluído

D õesimens  aprox.  1 x 3 m

 PISO DO INCLINAÇÃO DA CONSTRUÇÃO-PRÓPRIA PARA VENTILAÇÃO DE PRATOS

• Preenchimento: m anual com  trator ou 
não 

 oçãalimenta desistema  projetado. 
• Contr eol :  ídoinclu
• Escopo  cliente. pelo montadas er evemsd quais as folhas somente entrega: da  

SECADOR  INCLINADO PISO DE 
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 TÉCNICOS DADOS

 armazenagem de Volume    2 x 8 m³
ermutadorP  calor de   60 kW

Soprador     3.7 kW
imensõesD    2.25 x 2.50 x 5.50 m L( A x   xC   )

ADOSD  TÉCNICOS 

olumeV  armazenagem de   D endoepend  do tamanho do trailer 
ermutadorP   calor de   25.9 kW

Soprador    
 

1.7 kW

TYP 6DTT

• Preenchimento: manual  projetado .alimentação de sistema ou trator com 
• Contr eol : alternação anual de m  automática. não Operação secagem de processo .

• Preenchimento: m anual com  sistema ou trator   projetado. alimentação de
Contr eol : controle  metroôpotenci via velocidade de 

• Escopo  mangueira e metálica chapa calor, de permutador soprador, entrega: da  

DOUBLE CHAMBER DRYER

TROLLEY DRYING 
BUILDING KIT

ECADORS UNKERSB 2 COM DUPLA CÂMARA DE  VENTILADOS 

CONTROLE

 
 MANUAL PREENCHIMENTO E 

KIT  SECADORES FUNIS DECONSTRUÇÃO  PARA 

ARAKIT P

 PRÓPRIA CONTA POR
 RURAL ÁREA EM TRAILER UM

 DE CONSTRUÇÃO  

 



 
 cliente. do necessidades as com acordo de personalizados produtos oferecer podemos méTamb  s.ón

 por fabricados e desenvolvidos oãs produtos os  .correspondentes coleta de recipientes os parautomaticamente a
 transferido  processo édo resultante residual material  rio.ánecess conforme o,çãcogera de planta a para stransportado são

  madeira)ed( isveícombust so quais as com coordenadas otimizadas, tecnologias oferecemos transporte, de sistemas nossos 

Todos
O

Com

 Re² .Biomassa de CHP anoss a  e adaptadosmelhorados
 especialmente e  já testadostodos foram sistemas nossos - finas  culasípartas e   madeira grossasmaisde  das partesseparação
 para materiais de peneiramento ou  ltiplosúsduplo /mdistribuidores ascendentes, esteiras e braços ,ltiplosúm funis deSistemas 

 

 Soluções rientadas  .medidasob  produzidas  mesmas seremas podendo cliente, ao o 

TECNOLOGIA
 CAVACOS-DE-MADEIRAPARA 

  TRANSPORTES DE 

Bunker omple ot   cavacos-de-madeira.os para descarga   desistemacom c 

C teonsis  de :
• Pacote  lâminas em mola de 
• Mesa  tração de motor com rotativa 
• e     descarga de cabeçote esteirasBraços,
• I enclu  3 m cabeçote e transporte de canal de out)(drop-  descarga de 

ompletocBunker   descargaa para                     
                  

• Altura  básica 2.5 m
• Canal  de transporte de 2 m indoinclu  ( descarga de cabeçote dr )op-out

 ascendente broca incluindo descargaBunker de  

ITSK  COMPLETOS

Disponível   Bunkers empara :

    2 m x 2 m   2.5 m x 2.5 m  

   3 m x 3 m   3.5 m x 3.5 m 
  

 4 m x   m4  

   

Disponível  em Bunkers para :

  2 m x 2   m    2.5 m x 2.5 m  

 3 m x 3 m   3.5 m x 3.5 m 
  

 4 m x 4 m 
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omprimentoC : 4 m completo cabeçotes broca com ,
(   descarregamento 

  e(drop-in) carregamento de 
dr )op-out

C teonsis  de :
• 2 x poiosa  sustentação de 
• Eixos  fundação de 
• analC   de 3,5 m

raçosB   transporte para comple ot

  lama de edimentoss de descarga  para Conjunto completo 

• Rampa  mangueira com oçãeje de 
• nidadeU  acionamento de 
•  total Compr. : 4 m

1.5 m canal  lados os bosam   e emesteira)(braços transporte de para,   alto dodescarga   
D ânciaist   de aberturafalha entre 3.9 m intermediária(  )

C etonsis  de :
• 2 x braços   de 1.5 m de  cada comprimento
• 2 x  x cabeças  injeção de 
• 2  x unidades  cionamentoa de 
• Distribuidor  cobertura de placa uma e boca uma com duplo 

 

D idoristr ibu completo 

• Altura  básica 2.5 m
• Canal   de transporte de 2 m incl. cabeçote op-out)dr  ( descarga de 
• Cabeçote r )op-in omc (d carregamento de  1.0 m de  transporte de canal 



ECNOLOGIAT
 MADEIRA DE CAVACOS PARA

  TRANSPORTES DE 

Em  ascendente broca a com direta conexão 

Bunker ed  descarga

Canal omple ot  esteira e ampat com c transporte de 

elívDispon  em: 

     0.25 m  0.5 m  1.0 m  1.5 m   2.0 m    3.0 m

analC  transporte de 

• 0.25 m comprimento  canal do 
• Canal  esteira e tampa omc completo transporte de 
• Cone + ligaçãovedação  mangueira de  para 

Cabeçote 1   carregamento de 70  Drop-in 

                        
                  

Canal  ixoe e tampa parafusos, com transporte de 

• 0.25 m omprimentoc  canal do 
• Incl. 0.5 m mangueira  (Ø 175 mm) e  montagem de braçadeira 

Cabeçote  descarregamento de 170 Drop-out   (Facel ift )   

                
                
     

C EOMPONENT  INDIVIDUAISS

Disponível  em :

  2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m



31

C teonsis  de :
• Canal tampa  parafusos transporte, de and
• Comprimento: 0.5 m
• Com  alternáveis peneiras de inserção em(  de torno 5 mm /  oval 4 x 6 mm  /em   torno 7mm)
• Incl. inserção em peneira de ,   de torno 5 mm ( analc  comprimento de 0.5 m)

Disponíveis  em :

      0 – 25°                     25 – 45°

Peneira  f inas partículas para                     
                       

C teonsis  de :
• Canal parafusos, transporte de , tampa funil e  coleta de  
• Canal : transporte de 1 m de  comprimento 
• Partes  tráspara  transportadas são madeira de grandes 

Disponíveis  em :

      0 – 25°                     25 – 45°

Peneira  madeira de grandes partes para                                             

Para
 caracol) do alcance o contra oçã(prote

 grandes partes para peneira a sóap entroncamento, do final no montagem 
 

 em: eisívDispon
• Parafusos   metálicas  de folhasforração e 
• Canal: 0.5 m comprimento  , incl. parafusos  tração  seme 

Parte  peneira  de (rampa) comprida           
                                

Para  plantas duas madeirade- à cavacos- de distribuição a 

• Comprimento: 1 m
• Solicitar

 
 projeto. do necessidade a com acordo de adicional descarga 

istribuidorD  duplo                                             

• Comprimento:  1 m
• Ø  175 mm interior( )
• Resistência empera astur  entre t às : - 40 °C to + 100 °C 

C ectoron  mangueira de                                            



Em  ascendente broca a com direta oãconex 

Bunker de  especial tração com descarga 

Base   transporte de ascendente                         
                   

Distribuidor  Múltiplo / aixac  coleta de 

• Altura: 2.5  m
• dadeCapaci : 1,4 m³ / h

Ext õesens  disponíveis :

  analC  broca da           Canal   broca da            Canal   broca da           Canal  broca da
          0.25 m                   0.5 m                            1 m                      2 m

• téA   3 x es,õincurs  falhas x 4 éat 
• Barreiras  velín de oçãmedi para luz de 
• Agitador nterno i 

TECNOLOGIA
 MADEIRA DE CAVACOS PARA

   TRANSPORTES DE 

COMPONENTES  INDIVIDUAIS

 em isponíveisD :

  2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m
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• Comprimento: aprox. 10 m
• Do  falha da meio o éat nciaêincid da meio 

argacDes  inúti l lresidua erialtma de                          
               

 (big-bags).  grandessacos 02 entrega da escopo no dosíinclu oãEst esvaziamento.
 seu ciláf é tudo, de acima e, cinzas destas livre armazenamento o garante L) (800 saco
 grande um iner,êcont do interior ao Preso cada. volume de L 800 com CHP, planta da
 residuais materiais os receber para simples oça de caixa uma é cinzas de recipiente O

C e detonsis   :
• 

  de descidatransporte de tubo um ligar para abertura com caixaTampa da  • 

Recipiente  empilhadeira para suporte com cinzas de 

• Sacos  permutáveis grandes (800 L)

ecipienteR  cinzas para                                             

Comprimento anal   transporte de c do 3.5m de aprox. 

C teonsis  de :
• 1 caixa  cinzas de 
• 2 sacos  grandes (800 L)
•  aracolC
•  S euport

Descarga  metal de caixa com residual material de 

C EOMPONENT S



ECNOLOGIAT
  RESÍDUOS PARA

  TRANSPORTES DE 

C EOMPONENT S

Comprimento   transporte de canal do .5m4 de aprox. 

C teonsis  de :
• 2 caixas  cinzas de 
• 3 sacos  grandes (800 L)
• Caracol
• S euport

Descarga  metal de caixas duas com residual material de 

Para   de controle 2 mot eor s.
Pode   até para extendido ser 6 mot eor s.
Um sensor de  motor. cada para ornecidof é entrada 

C teonsis  de :
• Quadro  alternável 
• Progr aam  idiomas vários em disponível 
• Diagrama  circuito do 
• Instruções  operações de 

Disponíveis  em :
• até 2 mot eor s
• até 4 mot eor s
• até   6 mot eor s

Contr eol osd  transporte de canais 
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PETER WESTERMEIER
peter.westermeier@spanner.de
Phone  +49 (0) 8773 / 707 98-132
Mobile + 49 (0) 151 44243958

DETALHES  CONTATO PARA 

spareparts@spanner.de
Phone  +49 (0) 8773 / 707 98-202
Web-Shop: www.shop.holz-kraft.de

service-holzkraft@spanner.de
Phone  +49 (0) 8773 / 707 98-200

ecadoresS  / ecnologiat  transporte de 

eçasP  reposição de 
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General terms and conditions for Biomass CHP c ustomers (entrepreneurs) 
 
1. general scoCONVEYING

pe tyTECHNOLOGY
 

of  application 
(1) The offer of Spanner Re² GmbH (hereinafter referred to as Spanner Re²) in the product area of wood gasification is directed exclusively to entrepreneurs who use the services in their independent 
professional, commercial, official or official activities - in particular to registered traders, legal entities under public law and also to special funds under public law within the meaning of § 310 BGB 
(German Civil Code). Service is a delivery or other service, including contracts for work and services. Evidence of the entrepreneurial character must be provided by the Re² tensioner on request. With 
the order, the customer assures that the ordered services will be used exclusively for the aforementioned purposes. 
 
(2) Spanner Re² renders all services vis-à-vis entrepreneurs exclusively on the basis of these General Terms and Conditions of Sale and Delivery (GTC) - irrespective of the type of contract the transac-
tion is assigned to (e. g. purchase contract, contract for work and services, contract for work and materials, lease agreement). These GTC shall also apply to future business with the customer, even if 
not expressly referred to. 
 
(3) Spanner Re² contradicts all terms and conditions of the customer. These shall not become an integral part of the contract even if the customer orders or confirms them with reference to his GTC 
and Spanner Re² does not expressly object. 
 
(4) In contrast to individual agreements between the parties or special provisions in contractual documents of the respective individual transaction, the provisions of these General Terms and Condi-
tions of Business shall rescind. 
 
2 Effect of Offer and Acceptance 
 
(1) Unless expressly stated otherwise, Spanner Re²'s quotations are non-binding and subject to confirmation - subject to the following contractual regulation. Offers from Spanner Re² are subject to 
the reservation of self-delivery. 
 
(2) The customer's order is a binding offer. Spanner Re² can accept this offer within two weeks after receipt by sending an order confirmation. 
 
3. terms of delivery 
 
(1) Unless expressly agreed otherwise in writing, weight, measurement and other technical data in drawings, brochures, illustrations and other documents as well as business calculations are approxi-
mate and non-binding. In particular, they do not represent any warranted statements of quality or guarantees. 
 
(2) The subject matter of the contract is exclusively the product sold with its characteristics, features and intended use as described in the product description in the individual individual contract. 
Other or more extensive properties and characteristics or a purpose of use going beyond this are only agreed upon if they have been expressly confirmed by Spanner Re² in writing. 
 
(3) Spanner Re² provides its services "ex works" (i. e."ex works" according to Incoterms 2010,7th revision) without insurance, packaging and transport. 
 
4. prices and terms of payment 
 
(1) All prices are understood to be "ex works" and are increased by the value added tax to be paid. Decisive for the timeliness of a payment is the credit note on the account of Spanner Re². 
 
(2) The deduction of discounts is only permissible if this has been expressly agreed in writing beforehand. 
 
(3) Payments shall be made as follows (due date): 
a) 30% of the purchase price (of the value of the delivery or other service) is to be paid by the customer 10 days after the date of the order (first instalment). 
b) 70% of the purchase price is to be paid 15 working days before the delivery date notified by Spanner Re² (second instalment). 
The compensation claims of Spanner Re² arising from delivery transactions are due immediately without deduction. 
 
(4) If contract for work and services law is applicable, the due date of the remaining amount shall be replaced by the acceptance of the services of Spanner Re² or the time at which the customer makes 
use of the services referred to in No. 3 b; the event which occurs earlier shall be decisive in each case. 
 
(5) The consequences of default shall be governed by general law (§ 288 BGB) with the proviso that in the event of default by the customer, all claims existing against him arising from the business 
relationship shall become due for payment immediately. 
 
(6) The customer may only offset or exercise a statutory right of retention if and to the extent that his counterclaims are undisputed or have been established by declaratory judgment. 
 
(7) Bills of exchange and cheques shall only be accepted on account of performance. The customer shall bear the costs of bills of exchange and cheques including discount charges. 
 
(8) If Spanner Re² is obliged to make advance payment, the prerequisites of § 321 BGB (German Civil Code) shall be deemed to have already occurred if the customer has not honoured a bill of exchan-
ge or cheque, unless the customer is not responsible for this. In the event that Spanner Re²'s claims for payment are jeopardised due to a deterioration in the creditworthiness of the customer, the 
customer shall be entitled to receive a refund.

ce of the other obligations and duties of the customer. Unless expressly agreed otherwise, the delivery time stated by Spanner Re² is always non-binding.

(2) The delivery date shall be deemed to be the dispatch or the time of notification of the readiness for dispatch of the delivery item "ex works".

(3) The customer shall inspect the delivery item immediately upon receipt for completeness, correctness and other absence of defects and shall notify Spanner Re² in writing of any defects without 
delay within a period of ten (10) working days from receipt of the delivery item. Hidden defects must be reported in the same form within the aforementioned period of time after their discovery. If 
the notification is not made in time, the service shall be deemed to have been approved.

(4) At the customer's request, Spanner Re² will take over delivery for the customer as a service after a written declaration of consent. All costs arising therefrom shall be borne by the customer and are 
due for payment immediately. The customer's claims against Spanner Re² for defective or incomplete services must be asserted by the customer within thirty (30) days from receipt of the delivery item 
and documented accordingly.

(5) Delays in delivery due to force majeure or unforeseen circumstances for which Spanner Re² is not responsible - such as industrial disputes and their consequences - shall not lead to delay on the 
part of Spanner Re². An agreed delivery period shall be extended by the duration of the hindrance plus an appropriate start-up period. If the impediment lasts longer than six months, both parties shall 
be entitled - after expiry of a reasonable period of grace set for the other party - to withdraw from the unfulfilled part of the contract. Claims for damages are excluded in this case.

(6) In the event of a delay in delivery by Spanner Re², the customer may only withdraw from the contract if he has set a reasonable grace period for performance or supplementary performance in 
writing, stating that he will refuse to accept the services after the expiry of the grace period. The claim to fulfilment of the contract is excluded after fruitless expiry of the deadline. If Spanner Re² is 
only in arrears with part of the service, withdrawal is only permissible on account of this part, unless the customer is objectively not interested in the part already delivered.

(7) The provisions of paragraph 6 shall not apply if a fixed commercial transaction has been agreed. In this case, Spanner Re²'s liability is limited to the foreseeable damage typical for this type of 
contract.

(8) If the customer is in default of acceptance or if the customer violates other obligations to cooperate, Spanner Re² can demand compensation for the damage incurred.

(9) If the delivery time is extended at the customer's request, Spanner Re² may charge the customer with the resulting costs.

(10) Spanner Re² is entitled to render partial services.

6 Transfer of risk

(1) The transfer of the risk of accidental loss or accidental deterioration of the performance (s) or delivery item shall be governed by the provisions of the "ex works"trade clause. If Spanner Re² under-
takes the transport of the delivery item to the place of destination, the customer shall bear the risk of loss for the delivery item until delivery at the place of destination, irrespective of any transfer of 
title.

(2) If the customer is in default of acceptance, the risk shall also pass to him.

(3) If expressly requested, Spanner Re² shall take out transport insurance for the delivery at the customer's expense. Spanner Re² may at any time demand an advance on the expected costs incurred.

7 Warranty for material defects

(1) The warranty period is one year. If the service is defective, Spanner Re²'s warranty for defects shall initially be limited to the customer's claim for subsequent performance, which Spanner Re² may, 
at its option, either remedy the defect or deliver a defect-free item.

(2) If Spanner Re² is not prepared or not in a position to remedy the defect, or if Spanner Re² is not prepared to remedy the defect, or if such remedy is unreasonable, or if it is delayed beyond a 
reasonable period of time for reasons for which Spanner Re² is responsible, and/or if the remedy fails in any other way, the customer shall be entitled, at his option, to withdraw from the contract or 
demand a price reduction (reduction). customer's right to assert warranty claims also depends on the complete fulfilment of all contractual obligations towards Spanner Re², in particular all payment 
obligations.
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(9) Any claim of the customer for warranty is excluded when buying used items.

(10) Spanner Re² does not accept any liability for items which have been handed over to the customer free of charge for testing.

8. other liability

(1) The liability of Spanner Re² as well as the liability of the employees and the other auxiliary persons (in particular the vicarious agents and vicarious agents) shall be determined, insofar as it is not 
warranty liability, exclusively in accordance with Section 8 of the General Terms and Conditions (Other Liability) of Spanner Re². Further claims are excluded. It does not matter on which legal basis 
the liability is based (contractual or non-contractual, e. g. due to positive breach of contract, fault during contract negotiations). consulting liability, infringements of intellectual property rights or tort 
liability).

(2) Spanner Re² shall only be liable for damage that has not occurred to the delivery item in the following cases
Intent,
gross negligence on the part of the owner, the executive bodies or executive staff,
in the event of culpable injury to life, limb, health and property.
without limitation in the case of personal injury or material damage to privately used objects - insofar as liability is mandatory.

(3) In case of negligence, Spanner Re²'s liability is limited to the foreseeable damage.

(4) No liability shall be assumed for slight negligence if the Purchaser could obtain compensation payments from an insurance policy customary in the industry (e. g. machinery, assembly, damage 
caused by natural hazards, business interruption or transport insurance). Financial losses, such as loss of use or profit, will not be reimbursed in the event of slight negligence.

9 Retention of title

(1) Spanner Re² retains title to the delivered goods until all payment obligations have been met in full by the customer.
(2) In the event of a delay in payment or an obvious deterioration of the customer's assets, Spanner Re² shall be entitled to take back and repossess the delivered item and to use it. This may in parti-
cular be the case if the financial circumstances of the customer have changed adversely or threaten to change, or if the existing securities have deteriorated in value or are in danger of deteriorating. 
For this purpose, Spanner Re² has to threaten the customer to execute the redemption beforehand and to set the customer a reasonable time limit for the purpose of establishing a contractual 
condition.
a) For this purpose, the customer hereby grants Spanner Re² the irrevocable right to enter the place where the subject matter of the contract is located without hindrance and to remove the subject 
matter of the contract from there.
b) After the take-back Spanner Re² is authorized to the freehand utilization. The total proceeds from the realisation shall be set off against the customer's liabilities less reasonable realisation costs.

(3) The customer shall treat the delivery item with care - as long as retention of title exists - and in particular shall insure it against fire, water and theft at replacement value. The customer already now 
assigns the insurance claim for the period of the retention of title to Spanner Re².

(4) In the event of seizures or other interventions by third parties, the customer must point out the retention of title and inform Spanner Re² immediately in writing.

(5) The customer may resell the delivery item in the ordinary course of business which is typical for him. He hereby assigns to Spanner Re² already now all claims arising therefrom, regardless of 
whether he acted authorized or unauthorized; however, he remains revocably authorized to collect the claims. Spanner Re² may also collect the receivables itself, but will not do so as long as the 
customer fulfils his obligations to pay the proceeds, does not default on payment and has no other concerns about his solvency. The customer must disclose the assigned claims and their debtors 
and provide all information necessary for collection, hand over the associated documents and as soon as Spanner Re² is entitled to collect the claims and notify the third party (s) of the assignment in 
writing. If there is a current account relationship between the customer and third parties in accordance with § 355 of the German Commercial Code (HGB), the assignment in advance also refers to 
the acknowledged balance or surplus balance up to the amount of the sales claim assigned to Spanner Re².

(6) The processing, transformation or combination of the delivered item by the customer shall always be carried out for Spanner Re². If the delivered item is processed, transformed or combined with 
other items not belonging to Spanner Re², Spanner Re² shall acquire co-ownership of the new item in the ratio of the value of the delivered item to the value of the remaining items at the time of 
processing, transformation or combination (final invoice amount including value added tax). In all other respects, the same shall apply to the newly created object as to the objects delivered under 
retention of title, however, the transfer of the claims from the resale shall be limited to the portion determined in sentence 2.

(7) Spanner Re² shall release securities of its own choice at the customer's request, insofar as the value exceeds the claims by more than 30 percent.

10 Confidentiality and copyright

Spanner Re² reserves the proprietary rights and copyrights to illustrations, drawings or other documents - also in electronic or other immaterial form. They may not be made accessible to third parties 
without the express consent of Spanner Re². This applies in particular to documents that are designated as confidential.

11 Choice of law, place of jurisdiction and place of performance

(1) The legal relations between the parties shall be governed exclusively by German substantive civil law, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UNICITRAL/
CISG).

(2) The place of jurisdiction for all claims arising from or in connection with this contract is 84088 Neufahrn i. NB. However, Spanner Re² is also entitled to sue the customer at its general place of 
jurisdiction.

(3) Place of performance for all claims arising from this contract is 84088 Neufahrn i. NB.

12. severability clause

The ineffectiveness or unenforceability of one of the provisions shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect. Stand 2017
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Spanner Re² GmbH
Niederfeldstraße 38
D-84088 Neufahrn i. NB, Germany

Phone + 49 (0) 8773 70798 - 0
Fax   + 49 (0) 8773 70798 - 299
info@holz-kraft.de
www.holz-kraft.com

VISIT US ON
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https://www.supplygogreen.com/contact/
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