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Ponad 34-letnie doświadczenie i ponad 90 000 zadowol-
onych klientów sprawia, że jesteśmy dumni, ale nie mamy 
powodu, aby osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie. Zado-
wolenie klienta oraz przyjazność dla środowiska są priory-
tetem naszej filozofii i zawsze będą wyznaczać nam drogę. 
Najniższe wartości emisji przy maksymalnej wydajności, 
maksymalnym komforcie i długim okresie eksploatacji są 
cechami charakterystycznymi marki Hargassner. Niemniej 
jednak chcemy zakwestionować to, co zostało udowodni-
one w przyszłości i ciągle szukać lepszych rozwiązań. Bada-
nia i kontrola jakości kształtują nasze codzienne zadania w 
wysokim stopniu.

Czyste środowisko i zadowoleni klienci 
kształtują naszą filozofię

Anton & Elisabeth Hargassner z synami Antonem & Markusem
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• Ponad 34 letnie doświadczenie

• Exportujemy na cały świat

• P o n a d  3 0  0 0 0  m 2 p o w i e r z c h n i  

produkcyjnej

• Ponad 90 000 zadowolonych klientów

• Międzynarodowe doświadczenie

Anton & Elisabeth Hargassner z synami Antonem & Markusem
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Nano-PK 6 – 32 kW

Domy jedno- lub dwurodzinne

Zalety: mała powierzchnia (0,45 m2), zwarta konstrukcja, atrakcyj-
ny wygląd, możliwość zabudowy z 3-stron, łatwa instalacja

Gastronomia, hotele, przemysł oraz budynki publiczne

Zaleta: Ceramiczna komora spalania z sondą Lambda, wyświet-
lacz dotykowy, 3-ciągowy wymiennik ciepła

Domy wielorodzinne, obiekty handlowe lub gastronomiczne

Classic Lambda 40 – 60 kW

Zalety: Opatentowany ruszt z kruszarką żużlu, ceramiczna komora 
spalania, pellet zasysany podczas pracy, energooszczędna 
zapalarka

Eco-PK 70 – 200 kW

Warianty instalacji

Warianty instalacji

Warianty instalacji

PELLET 



Zalety: oszczędność energii i redukcja kosztów, najwyższa wyda-
jność, opatentowany ruszt, energooszczędna zapalarka

Gospodarstwa rolne

Przemysł

Przemysł

Osiedla

Hotele

Sieci ciepłownicze

Eco-HK 20 – 60 kW

Zalety: oszczędność energii i redukcja kosztów, najwyższa wyda-
jność, opatentowany ruszt, energooszczędna zapalarka

Zalety: jak wyżej, monitorowanie temperatury w komorze spalania

Eco-HK 150 – 200 kW

Eco-HK 70 kW - 120 kW

NOWY
do 330 kW

Kaskada

do 2 MW

Warianty instalacji

Warianty instalacji

Warianty instalacji

ZRĘBKA



Kocioł HV na DREWNO  20-60 kW

Warianty instalacji

Domy jedno- i wielorodzinne

Kocioł kombi Pellet-drewno 

Domy jednoridzinne Gospodarstwa rolne

Zakłady stolarskie

Kocioł MV na DREWNO  35-110 kW 

DREWNO 

Zalety: komfortowa obsługa, automatyczne czyszczenie kotła, op-
cjonalna automatyczna zapalarka, sonda Lambda

Zalety: odporna na kryzys forma ogrzewania drewnem, dwa 
osobne wymienniki ciepła, automatyczna technologia

Zalety: bardzo duża komora załadunkowa, automatyczny zapłon,
wygodne napełnianie, kawałki drewna do 1 m, sonda Lambda



Kotłownie modułowe – idealne, kompaktowe rozwiązanie dla
wszystkich zakresów mocy

m
ax

. 8
 m

Kompaktowe rozwiązanie
ECO- BOX
(z kotłem na pellet)

ECO-BOX nowe rozwiązanie na system grzewc-
zy: kotłownia i pomieszczenie do przechowywa-
nia paliwa w jednym. Do 17 m2 EXTRA, które 
również można wykorzystać do przechowywania 
narzędzi ogrodowych, sprzetu sportowego czy 
akcesoriów samochodowych. Jedno jest pewne: 
słowo „MIEJSCE“ nabiera nowego znaczenia. 
Idealne rozwiązanie dla nowych budynków bez 
piwnicy pojemnej kotłowni.

Nie masz wystarczająco dużo miejsca na sys-
tem grzewczy oparny na pliwie pelletowym 
albo zrębkach? Nie ma problemu, modułowe 
rozwiązania firmy Hargassner mogą być rozwią-
zaniem „pod klucz“. Dostpne w różnych wersjach 
wielkościowych ale także wzorniczych. To tania 
alternatywa dla Twoich potrzeb.

POJEDYŃCZY MODUŁ     |     PODWÓJNY MODUŁ     |     SYSTEM NAPEŁNIANIA

Idealne rozwiązanie dla nowego budownictwa (bez podpiwniczenia) 
i domów jednorodzinnych 

KOTŁOWNIE MODUŁOWE

· Zbiorniki buforowe
· Zbiorniki C.W.U.
· Rury kominowe
i wiele więcej... 

Akcesoria



AUSTRIA
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

POLSKA
Hargassner Polska
Wood Heating Solution
32-425 Trzemeśnia 351
Telefon +48 669 596 472

biuro@woodheatingsolution.pl
www.hargassner.com.pl

Polub nas na 
Facebook!

KLIENCI MARKI HARGASSNER
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PONAD 33 LAT DOŚWIADCZENIA …

… PONAD 90.000 ZADOWOLONYCH 
       KLIENTÓW

Dom jednorodzinny
• Kocioł pelletowy Nano-PK 6 z bufform 

ciepła i zintegrowaną instalacją solarną
• Kotłownia znajduje się w piwnicy
• Pomieszczenie magazynowe obok 

kotłowni
• Pneumatyczny system podawania  

pelletu z magazynu

Szkoła:
• Kotły na pellet 2 x 120 kW
• Z odpylaczem Filterbox 100
• Ogrzewany cały kompleks szkolny
• Zastosowano ziornik podziemny 

PET 10 m3

• Roczne zapotrzebowanie na  
pellet: 20 m3

Lokalna ciepłownia:
• Eco-HK 120 KW z buforem ciepła
• Kotłownia w pomieszczeniu  

technicznym obok budynku
• Pomieszczenie magazynowe  

za budynkiem
• RA Raumaustragung
• Zastępuje 5 kotłów olejowych o rocz-

nym zużyciu - 25.000 Litrów oleju

Restauracja z pensjonatem: 
• Kocio na drewno 60 kW
• 2 x 2600 Litrów bufory ciepła
• Kotłownia w piwnicy
• 800 m2 ogrzewanej powierzchni
• Pierwotnie ogrzewany olejem i ener-

gią => obniżenie kosztów o 50%

PRZYKŁADY


