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Prezes Zarządu 

Nagrodzone maszyny i nowości  
dla RIPOK od Agrex-Eco 

 



założony: 2010 (Agrex 1991) 
 

siedziba główna: Warszawa, II biuro: Kraków 
 

liczba pracowników: 12 x 
 

dostarczone maszyny: 250 (Agrex 2000) x 
 
 

liczba partnerów:  10 
 

liczba serwisowanych maszyn:  270 x 
 

liczba nagród:  10 

Agrex-Eco w liczbach 



wysoka wydajność z precyzyjną 
selektywnością, nawet przy 
wilgotnym materiale 

Przesiewacz gwiaździsty MULTISTAR S3 
Przesiewanie kompostu – następca sit bębnowych 

opatentowany system 
samoczyszczący CLEANSTAR 

błyskawiczna zmiana wielkości 
frakcji za pomocą przycisku 
zmiany prędkości obrotowej 
gwiazd 

napęd elektryczny wszystkich 
komponentów – niższe zużycie 
energii i koszty utrzymania 



zabudowany na platformie 
hakowej zachowuje niezbędną 
mobilność dla usługodawców lub 
obsługi kilku zakładów 

MULTISTAR S3 
Najbardziej elastyczna maszyna do przesiewania  

kompostu, biomasy i odpadów drewnianych 

wiele opcji dodatkowych do 
wyboru: separacja powietrzna 
frakcji średniej lub wentylator dla 
frakcji zgrubnej, dobór pokładów 
przesiewających, przełączenie z 3 
na 2 frakcje, separacja frakcji 
metali żelaznych  
 
napęd hybrydowy: 75% niższe 
koszty energii przy zasilaniu z 
sieci elektr., do 25% niższe 
podczas pracy generatora diesel 



Przesiewacz gwiaździsty MULTISTAR 

Zasada działania 



Niezastąpiony w separacji frakcji 3D  

ZASTOSOWANIE:  
separacja różnych surowców wtórnych 
wyseparowanych przez np. separator 
balistyczny lub separator folii 

 
MOŻLIWOŚCI: 
separacja butelek plastikowych PET, 
opakowań po chemii gospodarczej PE, PP, 
opakowań wielomateriałowych jak 
tetrapak, puszek aluminiowych, karton, 
papier, itp. 
 
 

Separator optyczny  

CLARITY MULTIWAY 



szkło kolorowe 

umożliwia wysortowanie do 6 różnych frakcji w jednym urządzeniu  

skonstruowany w oparciu o sprawdzony system modułowy - bezproblemowa integracja w 

już istniejącej instalacji 

dedykowany do kompleksowego zagospodarowania frakcji 3D z separatora balistycznego  

wysoka jakość sortowania elastycznie dostosowana do materiału wsadowego i oczekiwanego 

produktu końcowego  

zaprojektowany z myślą o w pełni zautomatyzowanej operacji sortowania, dzięki czemu nie 

wymaga obsługi poperatora 

zdalna komunikacja i wymiana danych z centrum 

serwisowym producenta  

bardzo prosta wymiana części eksploatacyjnych 

Innowacje w szczegółach 

Separator optyczny  

CLARITY MULTIWAY 



Separator optyczny  

CLARITY MULTIWAY 

Zasada działania 



NOWOŚCI   

NOWY PARTNER Eriez 
Producent stacjonarnych i mobilnych separatorów 

magnetycznych i wiroprądowych. 

Stacjonarny rozdrabniacz do biomasy 
CRAMBO direct z serii green efficiency 

produkcji Komptech 
 

Owijarka do bel ROTOWRAP 
WR4+4 produkcji PTF Häusser 

 



www.agrex-eco.pl 

Dziękujemy za uwagę!  

Separator powietrzny EH1500-SM1  
produkcji ECOHOG 

Dostepny od reki! 




