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Výhody baleného paliva

Balená paliva představují opravdovou revoluci v topení a manipulaci
s pevnými palivy.  Ty tam jsou časy špinavých a zaprášených kotelen, sklepů 
či jiných prostor, kde je uhlí skladováno. Stejně jako postupné přehazovaní 
uhlí z místa na místo je minulostí.
 
Veškerá manipulace s uhlím je jednoduchá a čistá.

Palivo je baleno po 25 kg v kvalitních igelitových pytlích se systémem
mikroventilace, který zajišťuje udržení stálé kvality. Pytle jsou uloženy
na jednorázovou paletu (rozměr europalety) a podle požadavků zákazníků 
či obchodníků je na paletě od 0,75 do jedné tuny paliv.

V neposlední řadě pak stojí za zmínku i to, že si můžete zakoupit u svého 
prodejce libovolné, tedy i malé množství, už od jednoho pytle, tedy 25 kg, 
což využijete třeba na chatě či zahradě.

Proti povětrnostním vlivům je pak uhlí chráněno jednak samotným igelito-
vým pytlem a dále pak tím, že celá paleta je v igelitovém strečovém obalu. 
To zajišťuje potřebnou kvalitu nejen během transportu, ale i při následném 
skladování, ať už u prodejce nebo přímo u zákazníka.

Použití kvalitních výběrových paliv spolu se správným nastavením 
vašeho kotle vám může přinést až 20% úsporu paliva.

Bližší informace, rady, návody a postupy,
stejně jako síť našich prodejců a smluvních
partnerů najdete na
               http://ridepal.ridera.eu

HNĚDÉ UHLÍ
TŘÍDĚNÝ EKOHRÁŠEK

PRO AUTOMATICKÉ KOTLE
10 - 25 mm

POUŽITÍ
automatické kotle s podavači

VLASTNOSTI
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spalné teplo 19 - 22 MJ/kg
výhřevnost 17 - 19 MJ/kg
obsah síry 0,7 - 1,1 %
obsah vody 25 - 30 %
balení 25 kg
tolerance hmotnosti ± 5 %
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Jde o velmi kvalitní sortu pečlivě vybíraného
a vysoce výhřevného hnědého uhlí, které se 
vyznačuje několikanásobným tříděním a je tak 
velmi vhodné především pro automatické kotle
s podavači.

Pro jeho výborné vlastnosti jej často označujeme 
jako ekohrášek. Vyniká velmi dobrým spalováním, 
při kterém zanechává minimální množství odpad-
ního popela.  Pochopitelně jej můžeme použít 
všude tam, kde lze tuto zrnitost uplatnit.

Třídění, vážení i plnění pytlů věnujeme vždy 
maximální pozornost, aby se k Vám dostal
jen ten nejlepší produkt.
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