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Musisz zoptymalizować 
proces? 

Zwiększyć dostępność? Zapewnić nieprzerwaną produkcję? Przy współpracy z 

ANDRITZ możesz uzyskać dostęp do jednego z największych na świecie zasobów 

producentów OEM w sektorze separacji ciał stałych od cieczy. Nasza dogłębna 

znajomość sprzętu i przetwarzania przy separacji pracuje dla Ciebie.

To właśnie nazywamy  
dobrą obsługą.

Większe bezpieczeństwo. 
Redukcja kosztów. 

Oszczędność energii. 
Szybsza konserwacja. 

Zaprzęgamy 150 lat 
doświadczenia
OEM do pracy dla Ciebie
OGROMNE DOŚWIADCZENIE DZIĘKI DUŻEJ BAZIE 
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Z globalną bazą ponad 55,000 wdrożonych rozwiązań 
w zakresie separacji ciał stałych od cieczy, łatwo 
sobie wyobrazić, że poważnie podchodzimy do 
świadczonych usług. Wszędzie tam, gdzie znajdują 
się nasi klienci, bardzo blisko z nimi współpracujemy, 
aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i 
zwiększyć wydajność.

ZNANE MARKI OEM
Niektórzy klienci znają nas jako ludzi z ANDRITZ na 
naszych kombinezonach. Inni zrozumieją, że to my, jako 
OEM, stoimy za dawnymi markami takimi, jak Bird, KHD, 
Guinard i innymi - które zostały przejęte przez ANDRITZ. 
Szczerze mówiąc, jesteśmy w stanie obsługiwać i 
dostarczać części do prawie wszystkich dostępnych 
na rynku marek sprzętu i systemów do separacji ciał 
stałych od cieczy.

LOKALNE WSPARCIE POPARTE GLOBALNĄ WIEDZĄ
Nasza filozofia usługowa jest prosta: Jeden telefon, 
jedna osoba kontaktowa, jeden dedykowany zespół, 
który włada Twoim językiem i zna Twoje wyposażenie i 
procesy. Nie jest to pusta obietnica. Jest ona poparta 
siecią 550 specjalistów w zakresie urządzeń i systemów 
oddzielania ciał stałych od cieczy, a także centrami 
serwisowymi na całym świecie.

DOSTAWCA Z PRAWDZIWIE PEŁNYM ZAKRESEM 
USŁUG
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz części 
zamiennych, wynajmu, lokalnego serwisu, naprawy, 
modernizacji lub uaktualnienia sprzętu, ANDRITZ jest 
Twoim specjalistą we wszystkich aspektach separacji. 
Od wstępnej konsultacji poprzez umowy o świadczenie 
usług, optymalizację procesu i programy szkoleniowe, 
zawsze szukamy sposobów zminimalizowania czasu 
przestojów i zwiększenia przewidywalności operacji, 
podnosząc ogólną wydajność produkcji. Krótko 
mówiąc, wspieramy Cię.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WE FRAKCJI OLEJU JADALNEGO
Higiena i bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie we frakcjonowaniu oleju jadalnego. 
Bez względu na to jak dobrą prasę filtracyjna wykorzystujesz, lub jak dobre 
„właściwości spożywcze” ma olej hydrauliczny, wycieki mogą zepsuć jakość stearyny. 
Olej wymagany do zasilania większych pras filtracyjnych często może kosztować 
więcej niż wytwarzany olej palmowy. Nasz Palm Olein Power Pack rozwiązuje ten 
problem, pozwalając na użycie 100% czystego spożywczego oleju palmowego w 
hydraulice. Wynik? Bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne wykorzystanie surowców, a 
produkt uboczny może być ponownie przetwarzany po użyciu.

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW I SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Międzynarodowa spółka działająca w sektorze środków chemicznych specjalnego przeznaczenia 
stwierdziła, że wysokiej jakości tytanowa obudowa wirówki dekantea jest silnie skorodowana ze 
względu na zmieniające się warunki procesu, takie jak podwyższone temperatura i stężenia. Zamiast 
zastąpić ją identycznym rozwiązaniem, co byłoby zarówno drogie, jak i bardzo czasochłonne, wspólnie 
opracowaliśmy i przetestowaliśmy obudowę o grubości 10 mm z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym (fiberglass reinforced plastic - FRP), które było odporne chemicznie, bezpieczne i 
atrakcyjne ekonomicznie. W celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, ostrzelaliśmy ją - sprawdzając czy 
może wytrzymać wpływ ciężkich cząstek sześciokrotnie przekraczającą normę.

ZREDUKOWANIE CZASU I KOSZTÓW KONSERWACJI O OKOŁO 50% 
Wymiana tkanin filtracyjnych może okać się ekstermalnie czasochłonna , 
kosztowna i uciążliwa . To właśnie dlatego stworzyliśmy SmartFIX dla wirówek 
filtracyjnych, najnowszy i najbardziej innowacyjny system mocowania tkanin 
filtracyjnych. Zaprojektowany w celu zastąpienia pierścienia zaciskowego w 
większości typów wirówek filtracyjnych, prosty klips zapinający i rozpinający w 
kilka sekund, skraca koszt i czas osługi o połowę.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OSZCZĘDNOŚĆ POLIMERU
W celu zredukowania zuzycia plielektrolitu i poprawy efektywności komór 
fermentacji niektórzy klienci zdecydowali o zamontowaniu RheoScan, 
automatycznego optycznego systemu , który optymalizuje dawkę polielektrolitu. 
Rezultaty były imponujące: zaoszczędzono 33,8% polimeru w skali roku na 
zagęszczaczach taśmowych , 16% w procesie odwadniania oraz 11,7%. wzrost 
produkcji biogazu. 

ZAOSZCZĘDŹ DO 30% MOCY NA DEKANTERACH
W wielu przypadkach nasze innowacje produktowe i usługowe mogą znacznie 
zmniejszyć zużycie energii. Przynajmniej tak jest w przypadku TurboJet, płyt 
jazowych nowej generacji, które zmniejszają pobór energii wirówki nawet o 
30%, w zależności od natężenia przepływu, wysokosci przepływu i prędkości 
obrotowej. Te opatentowane innowacje mogą być zamontowane w dekanterach 
ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard itp.) i mogą być instalowane w prawie 
wszystkich markach dekanterów.

CZĘŚCI ZAPASOWE OEM
Części zamienne i zapasowe

od producentów OEM lub
w jakości OEM dostępne

natychmiast

LOKALNE WSPARCIE
Reagujące lokalne centra
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Certyfikowane maszyny 
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unowocześnienia

OPTYMALIZACJA PROCESU
Ekspertyza automatyki

i procesu dla
zwięksenia profit

SZKOLENIA
Dostosowane szkolenia 

operatorów i seminaria dla 
personelu obsługi i konserwacji

UMOWY SERWISOWE 
Planowe przeglądy, umowy na 
części zamienne, konserwację, 

kontrole i naprawy, modernizacje
i eksploatację

TESTY LOBORATORYJNE  
I NA MIEJSCU 

Laboratoryjne i lokalne badania 
możliwości optymalizacji procesu i 
podniesienia sprawności maszyn
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„właściwości spożywcze” ma olej hydrauliczny, wycieki mogą zepsuć jakość stearyny. 
Olej wymagany do zasilania większych pras filtracyjnych często może kosztować 
więcej niż wytwarzany olej palmowy. Nasz Palm Olein Power Pack rozwiązuje ten 
problem, pozwalając na użycie 100% czystego spożywczego oleju palmowego w 
hydraulice. Wynik? Bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne wykorzystanie surowców, a 
produkt uboczny może być ponownie przetwarzany po użyciu.

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW I SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Międzynarodowa spółka działająca w sektorze środków chemicznych specjalnego przeznaczenia 
stwierdziła, że wysokiej jakości tytanowa obudowa wirówki dekantea jest silnie skorodowana ze 
względu na zmieniające się warunki procesu, takie jak podwyższone temperatura i stężenia. Zamiast 
zastąpić ją identycznym rozwiązaniem, co byłoby zarówno drogie, jak i bardzo czasochłonne, wspólnie 
opracowaliśmy i przetestowaliśmy obudowę o grubości 10 mm z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym (fiberglass reinforced plastic - FRP), które było odporne chemicznie, bezpieczne i 
atrakcyjne ekonomicznie. W celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, ostrzelaliśmy ją - sprawdzając czy 
może wytrzymać wpływ ciężkich cząstek sześciokrotnie przekraczającą normę.

ZREDUKOWANIE CZASU I KOSZTÓW KONSERWACJI O OKOŁO 50% 
Wymiana tkanin filtracyjnych może okać się ekstermalnie czasochłonna , 
kosztowna i uciążliwa . To właśnie dlatego stworzyliśmy SmartFIX dla wirówek 
filtracyjnych, najnowszy i najbardziej innowacyjny system mocowania tkanin 
filtracyjnych. Zaprojektowany w celu zastąpienia pierścienia zaciskowego w 
większości typów wirówek filtracyjnych, prosty klips zapinający i rozpinający w 
kilka sekund, skraca koszt i czas osługi o połowę.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OSZCZĘDNOŚĆ POLIMERU
W celu zredukowania zuzycia plielektrolitu i poprawy efektywności komór 
fermentacji niektórzy klienci zdecydowali o zamontowaniu RheoScan, 
automatycznego optycznego systemu , który optymalizuje dawkę polielektrolitu. 
Rezultaty były imponujące: zaoszczędzono 33,8% polimeru w skali roku na 
zagęszczaczach taśmowych , 16% w procesie odwadniania oraz 11,7%. wzrost 
produkcji biogazu. 

ZAOSZCZĘDŹ DO 30% MOCY NA DEKANTERACH
W wielu przypadkach nasze innowacje produktowe i usługowe mogą znacznie 
zmniejszyć zużycie energii. Przynajmniej tak jest w przypadku TurboJet, płyt 
jazowych nowej generacji, które zmniejszają pobór energii wirówki nawet o 
30%, w zależności od natężenia przepływu, wysokosci przepływu i prędkości 
obrotowej. Te opatentowane innowacje mogą być zamontowane w dekanterach 
ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard itp.) i mogą być instalowane w prawie 
wszystkich markach dekanterów.
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JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE  

WYZWANIE ZWIĄZANE Z SEPARACJĄ?

ANDRITZ Separation to największy na świecie ekspert w dziedzinie separacji z największą 
ofertą technologii i ponad 2,000 specjalistów w 40 krajach. Przez ponad 150 lat stanowiliśmy 
siłę napędową rozwoju rozwiązań i usług separacyjnych dla różnych branż – od ochrony 
środowiska po branżę spożywczą, chemiczną oraz górnictwo i branżę mineralną. Jako producent 
wyposażenia oryginalnego dla największych na świecie marek oferujemy rozwiązania i usługi, 
dzięki którym nasi odbiorcy mogą reagować na zmieniające się zapotrzebowania – w każdym 
miejscu i dla każdego wyzwania związanego z separacją. Ask your separation specialist!
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© ANDRITZ AG 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów chronionych prawem autorskim nie może być kopiowana, modyfikowana 
ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, ani przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych lub systemie wyszukiwania, bez 
uprzedniej pisemnej zgody ANDRITZ AG lub podmiotu z nią powiązanego. Każde takie nieautoryzowane wykorzystanie w jakimkolwiek celu stanowi 
naruszenie stosownych praw autorskich. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria. Service folder 2.0/09.2018 PL

SEPARATION

ŚWIAT   
USŁUG 

ZAPRZĘGAMY 150 LAT DOŚWIADCZENIA 
OEM DO PRACY DLA CIEBIE

 25,800
PRACOWNIKÓW W  

GRUPIE ANDRITZ

2,000
SPECJALISTÓW DS. 

SEPARACJI CIAŁ STAŁYCH 
OD CIECZY

>55,000
INSTALACJI

250
ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH, 

USŁUGOWYCH I FIRM 
HANDLOWYCH 

ANDRITZ GROUP

550
SPECJALISTÓW 

SERWISOWYCH MASZYN 
I SYSTEMÓW SEPARACJI 

CIAŁ STAŁYCH 
OD CIECZY



Musisz zoptymalizować 
proces? 

Zwiększyć dostępność? Zapewnić nieprzerwaną produkcję? Przy współpracy z 

ANDRITZ możesz uzyskać dostęp do jednego z największych na świecie zasobów 

producentów OEM w sektorze separacji ciał stałych od cieczy. Nasza dogłębna 

znajomość sprzętu i przetwarzania przy separacji pracuje dla Ciebie.

To właśnie nazywamy  
dobrą obsługą.

Większe bezpieczeństwo. 
Redukcja kosztów. 

Oszczędność energii. 
Szybsza konserwacja. 

Zaprzęgamy 150 lat 
doświadczenia
OEM do pracy dla Ciebie
OGROMNE DOŚWIADCZENIE DZIĘKI DUŻEJ BAZIE 
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Z globalną bazą ponad 55,000 wdrożonych rozwiązań 
w zakresie separacji ciał stałych od cieczy, łatwo 
sobie wyobrazić, że poważnie podchodzimy do 
świadczonych usług. Wszędzie tam, gdzie znajdują 
się nasi klienci, bardzo blisko z nimi współpracujemy, 
aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i 
zwiększyć wydajność.

ZNANE MARKI OEM
Niektórzy klienci znają nas jako ludzi z ANDRITZ na 
naszych kombinezonach. Inni zrozumieją, że to my, jako 
OEM, stoimy za dawnymi markami takimi, jak Bird, KHD, 
Guinard i innymi - które zostały przejęte przez ANDRITZ. 
Szczerze mówiąc, jesteśmy w stanie obsługiwać i 
dostarczać części do prawie wszystkich dostępnych 
na rynku marek sprzętu i systemów do separacji ciał 
stałych od cieczy.

LOKALNE WSPARCIE POPARTE GLOBALNĄ WIEDZĄ
Nasza filozofia usługowa jest prosta: Jeden telefon, 
jedna osoba kontaktowa, jeden dedykowany zespół, 
który włada Twoim językiem i zna Twoje wyposażenie i 
procesy. Nie jest to pusta obietnica. Jest ona poparta 
siecią 550 specjalistów w zakresie urządzeń i systemów 
oddzielania ciał stałych od cieczy, a także centrami 
serwisowymi na całym świecie.

DOSTAWCA Z PRAWDZIWIE PEŁNYM ZAKRESEM 
USŁUG
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz części 
zamiennych, wynajmu, lokalnego serwisu, naprawy, 
modernizacji lub uaktualnienia sprzętu, ANDRITZ jest 
Twoim specjalistą we wszystkich aspektach separacji. 
Od wstępnej konsultacji poprzez umowy o świadczenie 
usług, optymalizację procesu i programy szkoleniowe, 
zawsze szukamy sposobów zminimalizowania czasu 
przestojów i zwiększenia przewidywalności operacji, 
podnosząc ogólną wydajność produkcji. Krótko 
mówiąc, wspieramy Cię.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WE FRAKCJI OLEJU JADALNEGO
Higiena i bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie we frakcjonowaniu oleju jadalnego. 
Bez względu na to jak dobrą prasę filtracyjna wykorzystujesz, lub jak dobre 
„właściwości spożywcze” ma olej hydrauliczny, wycieki mogą zepsuć jakość stearyny. 
Olej wymagany do zasilania większych pras filtracyjnych często może kosztować 
więcej niż wytwarzany olej palmowy. Nasz Palm Olein Power Pack rozwiązuje ten 
problem, pozwalając na użycie 100% czystego spożywczego oleju palmowego w 
hydraulice. Wynik? Bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne wykorzystanie surowców, a 
produkt uboczny może być ponownie przetwarzany po użyciu.

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW I SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Międzynarodowa spółka działająca w sektorze środków chemicznych specjalnego przeznaczenia 
stwierdziła, że wysokiej jakości tytanowa obudowa wirówki dekantea jest silnie skorodowana ze 
względu na zmieniające się warunki procesu, takie jak podwyższone temperatura i stężenia. Zamiast 
zastąpić ją identycznym rozwiązaniem, co byłoby zarówno drogie, jak i bardzo czasochłonne, wspólnie 
opracowaliśmy i przetestowaliśmy obudowę o grubości 10 mm z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym (fiberglass reinforced plastic - FRP), które było odporne chemicznie, bezpieczne i 
atrakcyjne ekonomicznie. W celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, ostrzelaliśmy ją - sprawdzając czy 
może wytrzymać wpływ ciężkich cząstek sześciokrotnie przekraczającą normę.

ZREDUKOWANIE CZASU I KOSZTÓW KONSERWACJI O OKOŁO 50% 
Wymiana tkanin filtracyjnych może okać się ekstermalnie czasochłonna , 
kosztowna i uciążliwa . To właśnie dlatego stworzyliśmy SmartFIX dla wirówek 
filtracyjnych, najnowszy i najbardziej innowacyjny system mocowania tkanin 
filtracyjnych. Zaprojektowany w celu zastąpienia pierścienia zaciskowego w 
większości typów wirówek filtracyjnych, prosty klips zapinający i rozpinający w 
kilka sekund, skraca koszt i czas osługi o połowę.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OSZCZĘDNOŚĆ POLIMERU
W celu zredukowania zuzycia plielektrolitu i poprawy efektywności komór 
fermentacji niektórzy klienci zdecydowali o zamontowaniu RheoScan, 
automatycznego optycznego systemu , który optymalizuje dawkę polielektrolitu. 
Rezultaty były imponujące: zaoszczędzono 33,8% polimeru w skali roku na 
zagęszczaczach taśmowych , 16% w procesie odwadniania oraz 11,7%. wzrost 
produkcji biogazu. 

ZAOSZCZĘDŹ DO 30% MOCY NA DEKANTERACH
W wielu przypadkach nasze innowacje produktowe i usługowe mogą znacznie 
zmniejszyć zużycie energii. Przynajmniej tak jest w przypadku TurboJet, płyt 
jazowych nowej generacji, które zmniejszają pobór energii wirówki nawet o 
30%, w zależności od natężenia przepływu, wysokosci przepływu i prędkości 
obrotowej. Te opatentowane innowacje mogą być zamontowane w dekanterach 
ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard itp.) i mogą być instalowane w prawie 
wszystkich markach dekanterów.

CZĘŚCI ZAPASOWE OEM
Części zamienne i zapasowe

od producentów OEM lub
w jakości OEM dostępne

natychmiast

LOKALNE WSPARCIE
Reagujące lokalne centra

usług oraz serwisanci
w terenie

MATERIAŁY UŻYWANE I 
WYPOŻYCZANE

Certyfikowane maszyny 
używane i wynajmowane

REMONTY I MODERNIZACJE
Optymalizacja maszyny i wydajności 
procesów, naprawy, modernizacja i

unowocześnienia

OPTYMALIZACJA PROCESU
Ekspertyza automatyki

i procesu dla
zwięksenia profit

SZKOLENIA
Dostosowane szkolenia 

operatorów i seminaria dla 
personelu obsługi i konserwacji

UMOWY SERWISOWE 
Planowe przeglądy, umowy na 
części zamienne, konserwację, 

kontrole i naprawy, modernizacje
i eksploatację

TESTY LOBORATORYJNE  
I NA MIEJSCU 

Laboratoryjne i lokalne badania 
możliwości optymalizacji procesu i 
podniesienia sprawności maszyn



ANDRITZ.COM/SEPARATION

AFRYKA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
p: +27 11 012 7300
service.separation.za@andritz.com

AZJA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
p: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIA
ANDRITZ Pty. Ltd. 
p: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

CHINY
ANDRITZ (China) Ltd. 
p: +86 400 1034 188
separation.cn@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ AG
p: +43 316 6902 2297
service.separation@andritz.com

AMERYKA PÓŁNOCNA
ANDRITZ Separation Inc. 
p: +1 817 465 5611
service.separation.us@andritz.com

AMERYKA POŁUDNIOWA
ANDRITZ Separation Ltda. 
p: +55 47 3387 9115
separation.bra@andritz.com

JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE  

WYZWANIE ZWIĄZANE Z SEPARACJĄ?

ANDRITZ Separation to największy na świecie ekspert w dziedzinie separacji z największą 
ofertą technologii i ponad 2,000 specjalistów w 40 krajach. Przez ponad 150 lat stanowiliśmy 
siłę napędową rozwoju rozwiązań i usług separacyjnych dla różnych branż – od ochrony 
środowiska po branżę spożywczą, chemiczną oraz górnictwo i branżę mineralną. Jako producent 
wyposażenia oryginalnego dla największych na świecie marek oferujemy rozwiązania i usługi, 
dzięki którym nasi odbiorcy mogą reagować na zmieniające się zapotrzebowania – w każdym 
miejscu i dla każdego wyzwania związanego z separacją. Ask your separation specialist!

Żadne dane, informacje, oświadczenia, zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej ulotce nie rodzą jakichkolwiek zobowiązań, ani nie stanowią elementu 
jakichkolwiek umów sprzedaży z ANDRITZ AG lub podmiotami powiązanymi, na wyposażenie lub systemy, o których mowa w niniejszym dokumencie. 
© ANDRITZ AG 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów chronionych prawem autorskim nie może być kopiowana, modyfikowana 
ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, ani przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych lub systemie wyszukiwania, bez 
uprzedniej pisemnej zgody ANDRITZ AG lub podmiotu z nią powiązanego. Każde takie nieautoryzowane wykorzystanie w jakimkolwiek celu stanowi 
naruszenie stosownych praw autorskich. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria. Service folder 2.0/09.2018 PL

SEPARATION

ŚWIAT   
USŁUG 

ZAPRZĘGAMY 150 LAT DOŚWIADCZENIA 
OEM DO PRACY DLA CIEBIE

 25,800
PRACOWNIKÓW W  

GRUPIE ANDRITZ

2,000
SPECJALISTÓW DS. 

SEPARACJI CIAŁ STAŁYCH 
OD CIECZY

>55,000
INSTALACJI

250
ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH, 

USŁUGOWYCH I FIRM 
HANDLOWYCH 

ANDRITZ GROUP

550
SPECJALISTÓW 

SERWISOWYCH MASZYN 
I SYSTEMÓW SEPARACJI 

CIAŁ STAŁYCH 
OD CIECZY


