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•	 kotle	ROJEK	jsou	univerzální

•	 příjemné	a	levné	teplo	z	přírodních	zdrojů

•	 záruka	3	až	6	let	dle	typu	kotle	a	předpokládaná	životnost	až	30	let

•	 možnost	spalovat	vlhčí	dřevo,	vlhčí	biomasu	a	ostatní	tuhá	paliva	v	ručním	režimu	dle	typu	kotle

•	 možnost	spalovat	dřevěné	pelety	a	hnědé	uhlí	Ořech	2	v	plně	automatickém	režimu

•	 možnost	alternativně	spalovat	rostlinné	pelety	a	obilí	v	plně	automatickém	režimu

•	 kotle	splňují	Třídu	3	dle	ČSN	EN	303-5
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Rodinná	 akciová	 společnost	 ROJEK	 dřevo-
obráběcí	 stroje	má	 90-ti	 letou	 strojírenskou	
výrobní	 tradici. Sídlí v Častolovicích v Králové-
hradeckém kraji. Obchodní sídlo  společnosti se 
nachází v Častolovicích, kde je také předváděcí 
hala s kompletním sortimentem dřevoobrábě-
cích strojů. Nově zde byla v březnu 2011 otevřena 
nová vzorkovna uceleného sortimentu tepelné 
techniky. Výrobní závod je v nedalekém Kostelci 
nad Orlicí.

Firmu založil pan Josef Rojek v roce 1921. S kvalitními klasickými 
dřevoobráběcími stroji vlastní konstrukce úspěšně prosperoval 
a to i v období hospodářské krize a v letech válečných. Vznikající 
tradici přerušil až rok 1948. Mnohé stroje z této doby jsou 
dodnes funkční a přes určité technické i morální opotřebení 
stále hojně používané pro svou velmi pevnou a nadčasovou 
konstrukci.

Rodinnou firmu Josefa Rojka obnovil jeho 
vnuk Mgr. Jiří Rojek v roce 1991. Znovu se 
začínalo téměř z ničeho. Navrácený podnik 
byl v žalostném stavu a bez jediného 
konkurenceschopného výrobku. V současné 
době je akciová společnost ROJEK 
významným světovým výrobcem ve svém 
oboru a má trvalé obchodní zastoupení 
ve více než 65 státech po celém světě.

Pan Mgr. Jiří Rojek je generálním ředitelem akciové 
společnosti. Jeho syn Evžen Rojek zastává funkci výkonného 
ředitele. Vyráběné stroje a tepelnou techniku prezentujeme 
na významných světových veletrzích a zájem o výrobky ROJEK 
neustále roste.

Neustále rozšiřujeme a inovujeme svůj vyráběný sortiment tak, aby byl vždy dobrým řešením pro zákazníka. Aktuálně nabízíme NOVINKY vlastní konstrukce 
ve všech výrobkových řadách. Ve výrobkové řadě TEPELNÁ	TECHNIKA	ROJEK se jedná o zcela nové PYROLYTICKÉ	KOTLE	ROJEK	PK	20,	25,	30,	40,	49,	60	
NA	DŘEVO	O	DÉLCE	530mm	A	HNĚDÉ	UHLÍ	OŘECH	1,	 	AUTOMATICKÉ	KOTLE	NA	BIOMASU	ROJEK	KTP	20,	25,	30	PELLET.	ROJEK	A15,	ROJEK	A15	U,	
ROJEK	TKA	15,	TKA	25, TKA	45 a TKA	80	s	automatickým	spalováním	dřevěných	pelet,	méně	kvalitních	nebo	i	rostlinných	pelet,	obilí	a	hnědého	uhlí	
Ořech	2 dle provedení a typu kotle. Dále pak inovované zplynovací kotle ROJEK	KTP	20-80 na dřevo a tuhá paliva výjimečných vlastností. Vyrábíme inovované 
drtiče dřevní hmoty ROJEK	DH	10 s odvětvovacím zařízením a pytlováním. Tyto drtiče vyrábí krátké kusové dřevo, které je levným a dostupným palivem s vysokou 
výhřevností.

Všechny tyto výrobky jsou vyráběny na nových výrobních technologiích, které firma ROJEK zavedla do inovovaného výrobního procesu. Tento výrobní proces je 
spolufinancován z projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Toto vede ke zvýšení produktivity práce, ke snižování 
nákladů na vyráběné výrobky a udržení cenové a dodavatelské stability výrobků značky ROJEK pro budoucí období.

Mgr. Jiří ROJEK
generální ředitel

Josef ROJEK, zakladatel firmy

Výrobní závod a.s. ROJEK
Kostelec nad Orlicí

Sídlo a.s. ROJEK, Častolovice

lehké dřevoobráběcí sTroje

kombinované dřevoobráběcí sTroje

klasické dřevoobráběcí sTroje

Tepelná Technika

výhradní obchodní zasToupení pro čr

Tradice a kvalita 
od roku 1921
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unikáTní Technologie vy Tápění s možnosTí významných úspor nákladů.

pyrolytické kotle ROJeK pK na dřevo a hnědé uhlí

rojek pk 25

Ručně dřevo o délce 530 mm 
a hnědé uhlí Ořech 1.

Dřevo	délka	530	mm

Výměník	s	čištěním

pyrolytické kotle ROJeK pK mají horní plnění nakládací (odhořívací) komory, což umožňuje plně využít objem komory a to jak pro 
kusové	dřevo (délka polen může být až 530 mm), tak i pro menší dřevěná paliva (například pro produkty drtičů dřevní hmoty rojek dh 10 
– krátké kusové dřevo nebo dřevěné brikety) a dále pro hnědé	uhlí	Ořech	1. 

horní plnění

tradice
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1.		 plnění nakládací (odhořívací) komory kotle je velmi jednoduché a rychlé (stačí odklopit horní přikládací dvířka).

2.		 větší objem nakládací (odhořívací) komory 130 dm3 (130 l).

3.		 vysoká účinnost 87,7 – 90,1 %.

4.		 max. délka polenového dřeva 530 mm pro všechny jmenovité výkony (vlhkost paliva do 20 %).

5.	 při jmenovitém výkonu mají delší dobu vyhoření spalovací komory – až 7 hodin dle výkonu kotle a typu palivového dřeva.

6.		 dalším palivem je hnědé uhlí ořech 1 s dobou vyhoření spalovací komory až 12 hodin při jmenovitém výkonu.

7.		 rychlý start kotlů je zajištěn větší plochou kotlového tělesa a výměníku, které jsou rovnoměrně vyplněny vodou o objemu 98 l, což dává 

předpoklad i vyšší životnosti při použití silnějších plechů kotlového tělesa s tloušťkou 5 mm.

8.		 kotle obsahují méně keramických dílů než kotle obdobného typu.

9.		 čištění výměníku je snadné a to pomocí ovládací páky a čisticích spodních dvířek, které jsou přístupny z vnější strany (možno mít pravé 

(standard) či levé provedení čistící páky). 

10.	Tyto	kotle	splňují	Třídu	3	dle	ČSN	EN	303-5.

11.	kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli – spouštění čerpadla a vypnutí 

ventilátoru, řízení teploty vody uT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční 

provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm, volbu jazyků.

Regulátor	je	vybavený	programem	zPID.

regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. regulace tohoto typu spočívá 

v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. na základě těchto hodnot regulace mění otáčky 

ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná 

teplota kotlové vody.

Algoritmus	PID	se	používá	např.	na	řízení	

procesu	teploty,	v	tomto	případě	funguje	jako	

velmi	přesný	termostat.	Takže regulátor s funkcí 

zpid funguje na základě algorytmu pid podpořeným spalinovým čidlem.

používáním tohoto typu regulátoru se spalinovým čidlem šetříme až 13% paliva, teplota 

výstupní vody je velmi stabilní, což má vliv na delší životnost výměníku (kotle). kontrola 

teploty spalin na výstupu z kotle zapříčiňuje nízké emise prachu a plynů škodlivých pro 

životní prostředí. Tepelná energie je plně využita pro ohřev vody v kotli a neuniká do 

komína.

Výhody pyrolytických kotlů ROJeK pK na dřevo a hnědé uhlí

Název	parametru MJ PK	20 PK	25 PK	30

jmenovitý výkon kW 20 25 30

účinnost % 90,1 88,9 87,7

průměr kouřovodu mm 159 159 159

elektrický příkon (230v/50hz) W 76 76 76

obsah násypky l 130 130 130

objem vody l 98 98 98

průměr vstupu a výstupu vody dn g 2” g 2” g 2”

výška odkouření mm 695 695 695

rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 836x1186x1262 836x1186x1262 836x1186x1262

Třída kotle dle čsn  en 303-5 3 3 3

doporučené palivo suché dřevo mj / kg 15 - 17 15 - 17 15 - 17

max. průměr / délka polen mm 250 / 530 250 / 530 250 / 530

vlhkost paliva % 12 - 20 12 - 20 12 - 20

hmotnost kg 505 505 505

Teplota spalin při jmenovitém výkonu °c 220 - 250

Technická data pyrolytických kotlů rojek pk na dřevo

Řízení	kotle

Záruka na těsnost kotlového tělesa je 3 roky a předpokládaná životnost 15 - 25 let při dodržení provozních podmínek.

připravujeme pyrolytické kotle ROJEK	PK	40, PK	49 a PK	60.
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unikáTní Technologie vy Tápění s možnosTí významných úspor nákladů.

Výhody zplynovacích kotlů ROJeK KTp na tuhá paliva

1. nízký komínový tah

2. ocelové kotlové těleso kompletně chlazené vodou - 6 let záruka

3. dochlazovací smyčka - umožňuje provoz na samotížnou cirkulaci otopné 
vody i na nucený oběh čerpadlem

4. menší potřeba zásoby paliva - dřeva

5. malý skladovací prostor palivového dřeva

6. dřevo o vyšší vlhkosti než 20%

7. ruční řízení sekundárního vzduchu - optimální spalování a dlouhá doba 
vyhoření paliva

8. zrychlený ohřev vody - trubkový rošt

9.  kotel je bez ventilátoru - nepotřebuje el. energii

10. kombinace paliv - uhlí - dřevo - biomasa

1

2
4

5

6

7

9 10

8
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Zplynovací	 kotle	 ROJEK	 KTP	 jsou	 určeny	 ke	 spalování	 hnědého	 uhlí	
velikosti	 KOSTKA.	 Dalším	 možným	 alternativním	 palivem	 je	 palivové	
dřevo,	 krátké	 kusové	 dřevo,	 čerstvé	 piliny,	 vlhčí	 štěpky	 i	 ostatní	 vlhčí	
biomasa	 a	 černé	 uhlí	 (KOSTKA).	paliva je možné míchat.	 To	 je	 umožněno	
originální	 konstrukcí	 ohniště	 kotle	 s využitím dvoustupňového spalování, 
kde dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. spalování tohoto 
různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle. Suché	dřevo	není	
podmínkou. Vyšší	 obsah	 vlhkosti	 má	 však	 vliv	 na	 výhřevnost	 paliva	
a	výkon	kotle.

Záruka	 na	 těsnost	 kotlového	 tělesa	 je	 6	 let	 a	 předpokládaná	 životnost	
až	30	let,	při	dodržování	provozních	podmínek.

Tyto	kotle	splňují	na	palivo	hnědé	uhlí	Kostka	Třídu	3	dle	ČSN	EN	303-5.	

zplynovací kotle rojek kTp na uhlí, palivové dřevo a ostatní tuhá paliva 
jsou svařované konstrukce z ocelového kotlového plechu. Všechny stěny 
kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně roštu ze 
žáropevných trubek, což umožňuje vysoké využití tepla vzniklého 

hořením.

přívody jak primárního tak sekundárního 
vzduchu lze snadno regulovat, čímž 
lze dosáhnout dokonalého spalování 
a dlouhé doby vyhořívání paliva. přesto, 
že nedochází k nadměrnému zanášení 
teplosměnných ploch, je kotel opatřen 
dvířky pro jejich snadné čištění.

kotlové těleso je opatřeno tepelnou izola-
cí a krycími plechy s povrchovou úpravou. 
součástí vybavení kotle je ukazatel teplo-
ty a tlaku.

kotel je konstruován na menší komínový tah. Kotle	 nepotřebují	 žádná	
další	přídavná	zařízení	zvyšující	náklady	na	jejich	instalaci.

Při	 optimálním	 nastavení	 proudění	 primárního	 a	 sekundárního	 vzdu-
chu	je	možné	dosáhnout	mimořádně	příznivé	doby	vyhoření	paliva.

Orientační	doba	vyhoření	paliva

Palivo Doba

měkké dřevo až 5 hodin *

Tvrdé dřevo až 6 hodin *

hnědé uhlí až 8 hodin *

černé uhlí až 10 hodin *

*) v ekonomickém režimu; může se lišit v závislosti na podmínkách hoření a obsahu vlhkosti

Technický popis kotle
rojek kTp 30

výkon kotle je řízen množstvím primárního 
vzduchu přiváděného pod rošt. regulace se 
provádí ručně nebo tepelným regulátorem.

Doporučená	 teplota	 vratné	 vody	 je	minimálně	
65°C.	Toto není podmínkou záruky.

Spalování	 různorodého	 i	 vlhkého	 paliva	 je	 umožněno	 originální	
konstrukcí	 ohniště	 kotle. Takto zvolená konstrukce kotle má za 
následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku 
škodlivých emisí a kondenzátů.

Tohoto efektu je dosaženo tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje 
prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se 
smíchá se sekundárním přívodem vzduchu a tahem komína se tato 
směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za 
působení vysoké teploty. v místě styku této směsi a hořícího paliva se 
opět přivádí sekundární vzduch. veškerý přívod sekundárního vzduchu je 
regulovatelný.

rojek kTp 80Ručně uhlí a dřevo

rojek kTp 20

rojek kTp 20, 25, 30

Zplynovací kotle ROJeK KTp na tuhá paliva
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Legenda:
1.   čistící prostor

2.   přikládací prostor

3.   přívod sekundárního vzduchu

4.   popelník

5.   vypouštěcí ventil

6.   izolace

7.   teploměr

8.   tlakoměr

9.   čidlo termostatického ventilu

10.  přívod chladící vody

11.  odvod chladicí vody

12.  dochlazovací smyčka

13.  výstup vody

14.  odvod spalin

15.  vstup vody

popis kotle

Název	parametru MJ KTP	20 KTP	25 KTP	30 KTP	40 KTP	49 KTP	80

regulovatelný výkon kW 12 - 20 15 - 25 18 - 30 24 - 40 29 - 49 48 - 80

Šířka a mm 622 622 622 748 748 748

hloubka b mm 550 650 750 683 803 1263

výška c mm 1193 1193 1193 1285,5 1285,5 1405,5

hloubka roštu d mm 350 450 550 480 600 1060

výška kouřovodu e mm 1063,5 1063,5 1063,5 1182,5 1182,5 1302,5

průměr kouřovodu F mm 159 159 159 219 219 219

výška vstupu vody g mm 293,5 293,5 293,5 252 252 252

stavební hloubka h mm 773 873 973 955 1074 1535

průměr vstupu a výstupu vody dn g 2”

max. průměr/délka polen cm 20/33 20/43 20/53 23/46 23/58 23/100

objem spalovací komory l 47,9 61,6 75,3 98,5 123,1 200

hmotnost kotle kg 261 301 341 415 476 875

účinnost % 75 - 78

objemový průtok spalin - jmen. výkon m3/h 146 160 174 202 230 320

hydraulická ztráta kotle mbar 0,4 0,6

rozměry plnicího otvoru 
mm 245/230 245/230 245/230 395 x 295 395 x 295 395 x 295

půlkruh - šířka x výška

objem vody v kotlovém tělese l 98 109 120 126 166 300

maximální provozní přetlak vody bar 2

minimální provozní přetlak vody bar 0,5

zkušební přetlak vody bar 4

maximální provozní teplota °c 90

předepsaný tah komína pa 8 až 12 25 až 32

Teplota spalin při jmenovitém výkonu °c 220 - 300

Technická data zplynovacích kotlů rojek kTp na tuhá paliva

Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let a předpokládaná životnost až 30 let při dodržení provozních podmínek.

schéma spalování

1. přívod vratné vody do kotle

2. vývod spalin do komína

3. vodou chlazený rošt

4. přívod sekundárního vzduchu

5. dvířka pro přívod a regulaci 
primárního vzduchu

6. čistící dvířka

7. sklápěcí rost

8. popelník

9. oplechování kotle

10. tepelná izolace kotle

11. spalovací komora

12. vývod topné vody z kotle

13. přikládací dvířka

14. dvířka pro čištění kotle

15. dochlazovací smyčka

16. keramické desky

schéma zapojení - pohled ze zadní strany

7

6

541

2

3

1. čidlo ventilu

2. čidlo teploměru a tlakoměru

3. komín

4. přívod chladící vody

5. termostatický ventil

6. odchod chladící vody

7. odpad
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popis kotle

Název	parametru MJ KTP	20	PELLET KTP	25	PELLET KTP	30	PELLET

regulovatelný výkon pelety kW 5,1 - 20 5,5 - 25 5,5 - 32

účinnost pelety % 87 87 87

Třída kotle dle čsn en 303-5 3 3 3

předepsaný tah pa 10 - 12 10 - 12 10 - 12

rozměry (š x v x h) mm 622 x 1268 x 960 622 x 1268 x 1060 622 x 1268 x 1160

výška kouřovodu mm 1015 1015 1015

průměr kouřovodu mm 159 159 159

objem zásobníku paliva l 300 300 300

vodní objem kotle l 98 109 120

průměr vstupu a výstupu vody dn g 2”

připojovací napětí v / hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

elektrický příkon W 400 400 400

hmotnost kotle kg 255 296 331

Teplota spalin při jmenovitém výkonu °c 223 189 168

Automatické kotle ROJeK KTp peLLeT

Automatické	 kotle ROJEK	 KTP	 20,	 25,	 30	 PELLET vznikly spojením zplynovacích kotlů rojek 
kTp 20, kTp 25 a kTp 30 s možností zachování všech užitných vlastností a výhod typu kotle kTp 
s hořákem na kvalitní bílé dřevěné pelety. peletové hořáky mohou být montovány do zplynovacích 
kotlů rojek kTp dle přání zákazníka na odklopná dvířka s pravým nebo levým otvíráním včetně 
umístění zásobníku paliva.	 Tyto	 kotle	 automaticky	 spalují	 jenom	 kvalitní	 bílé	 dřevěné	 pelety	
o	průměru	6	mm.	Tyto	kotle	splňují	Třídu	3	dle	ČSN	EN	303-5.	

díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem může kotel pracovat 
v automatickém režimu i několik dní. množství paliva v zásobníku dle provedení vystačí kotli 
s hořákem na několik dnů provozu v automatickém režimu. dále je možné napojení na nadřazenou 
regulaci vytápění. hořák je vybaven hodinami a možností týdenního programování režimu vytápění. 
má automatické zapálení a vyhasnutí dle programového nastavení a je možné ho napojit na gsm 
modul dálkového ovládání.

rojek kTp 20 pelleT

rojek kTp 25 pelleT

rojek kTp 30 pelleT
aplikace peletového hořáku

Technická data automatických kotlů rojek kTp pelleT

Záruka na těsnost kotlového tělesa je 3 roky a předpokládaná životnost až 30 let při dodržení provozních podmínek.

Automaticky pelety 

tradice
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Automatický	kotel  ROJeK A 15 U je předurčen k vytápění budov s nízkou tepelnou 
ztrátou. regulovatelný výkon je 3,6 – 14 kW a v automatickém režimu spaluje 
dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry a hnědé uhlí 
ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm.

Automatické	kotle ROJeK TKA 15, TKA 25, TKA 45 a TKA 80 umožňují automaticky 
spalovat dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm (Tka 15) nebo 6 – 10 mm (Tka 25, 45, 
80) – kvalitní bílé dřevěné, ale i s příměsí kůry, a hnědé uhlí ořech 2 o zrnitosti 4 – 
25 mm. retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva 
– rostlinné pelety a obilí po přidání adaptéru na jejich spalování.

U	 paliv	 dřevěné	 pelety	 a	 hnědé	 uhlí	 Ořech	 2	 při	 spalování	 v	 automatickém	
režimu	splňují	kotle	Třídu	3	dle	ČSN	EN	303-5.

díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem může 
kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní. množství paliva v zásobníku 
dle provedení vystačí kotli na několik dnů provozu v automatickém režimu. systém 
je možno rozšířit o pneumatický dopravník pelet do zásobníku. elektronickou 
regulaci lze napojit na prostorový (pokojový) termostat. dále je možné napojení na 
nadřazenou regulaci vytápění.

v kotli je instalován retortový hořák, který je konstruován 
na principu spodního přikládání paliva a samotné hoření 
(spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. ze zásobníku  
je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) 
do kolena retorty. zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt.

rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. retorta je umístěna 
ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem. drážkami 
mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. 
intenzita hoření (intenzita rozdmýchávání paliva) je dána regulovatelným 
přísunem množství vzduchu do ventilátoru na ovládací klapce.

Automatické kotle ROJeK A15 a TKA

Automaticky pelety a uhlí

Automaticky pelety a uhlí

Automaticky pelety a uhlí

ZAKAPOTOVANÉ	KOTLOVÉ	TĚLESO
A	ZÁSOBNÍK	PALIVA	S	RETORTOVÝM	HOŘÁKEM

Automatické	kotle	s	retortovými	hořáky	
se	vyrábějí	i	v	zakapotovaném	provedení.

ZAKAPOTOVANÉ
KOTLOVÉ	TĚLESO

tradice

rojek Tka 25

rojek Tka 25

rojek a15u

unikáTní Technologie vy Tápění s možnosTí významných úspor nákladů.8



Název	parametru MJ A	15	U	 TKA	15 TKA	25 TKA	45 TKA	80

regulovatelný výkon pelety kW 3,6 - 14 3,5 - 15 7,5 - 25 13,5 - 45 22 - 80

regulovatelný výkon hnědé uhlí ořech 2 kW 3,4 - 14,8 3,5 - 15 7,5 - 25 12,9 - 45 20 - 78

účinnost uhlí / pelety % 84 / 86 83 / 86 83 / 86 83 / 86 86 / 89

Třída kotle dle čsn en 303-5 3 3 3 3 3

rozsah teploty spalin °c max. 180 max. 190 max. 190 max. 210 max. 210

rozměry (š x v x h) mm 1130 x 1105 x 780 1271 x 1530 x 770 1222 x 1530 x 910 1565 x 1642 x 1043 1605 x 1772 x 1552

výška kouřovodu mm 945 1434 1424 1549 1669

průměr kouřovodu mm 129 159 159 219 219

objem zásobníku paliva l 300 300 300 500 800

vodní objem kotle l 106 98 120 166 300

průměr vstupu a výstupu vody dn g 2“

připojovací napětí v / hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3x400 / 50

elektrický příkon W 100 100 100 100 350

hmotnost kotle kg 300 395 465 605 1025

kotle v provedení bio ano ano ano ano ano

Spalování	v	retortovém	hořáku

Schéma	retortového	hořáku

Technická data automatických kotlů rojek a15 a rojek Tka

Retortové	hořáky	mohou	být	montovány	

do	automatických	kotlů	dle	přání	

zákazníka	z	pravé	nebo	levé	strany	

včetně	zásobníku	na	palivo.

NEREZOVÁ	VLOŽKA

Záruka na těsnost kotlového tělesa je 3 roky a předpokládaná životnost až 30 let při dodržení provozních podmínek. 9



Drtiče dřevní hmoty ROJeK Dh 10

DH	10	E;	Ep
výkon motoru 2,2 kW

otáčky nožové hřídele max. 65 ot./min

napětí 3f + pe + n; 400 v

Rozměr	drceného	materiálu

hranol 60 x 60 mm

kulatina průměr - měkká, čerstvá do 80 mm

kulatina průměr - tvrdá, suchá do 50 mm

deska, krajina 15 x 150 mm

•  Dh 10 e - s elektrickým motorem

•  Dh 10 ep - s elektrickým motorem a pytlováním

dh 10 e

dh 10 sp

DH	10		S;	Sp
výkon motoru 3,6 kW (4,9 hp)

otáčky nožové hřídele max. 90 ot./min

Rozměr	drceného	materiálu

hranol 60 x 60 mm

kulatina průměr - měkká, čerstvá do 80 mm

kulatina průměr - tvrdá, suchá do 50 mm

deska, krajina 15 x 150 mm

 •   Dh 10 S - s čtyřtaktním benzínovým motorem honda

 •   Dh 10 Sp - s čtyřtaktním benzínovým motorem honda a pytlováním

DH	10		Tp
výkon motoru doporuč. min. 25 kW

otáčky nožové hřídele max. 500 ot./min

Rozměr	drceného	materiálu

hranol 60 x 60 mm

kulatina průměr - měkká, čerstvá do 90 mm

kulatina průměr - tvrdá, suchá do 60 mm

deska, krajina 15 x 150 mm

•   Dh 10 Tp - s náhonem na přímé napojení k traktoru, s odvětvovačem,
 pytlováním a s kardanovou hřídelí s přetěžovací spojkou 1600 nm.

DH	10	Tp

tradice
ideální štípací stroje pro soukromé uživatele, majitele rodinných domů, penzionů, atd.drtič dřevního odpadu DH	 10 je určen pro profesionální zpracování různého dřevního odpadu z truhlářské výroby, pilařských provozů, po 

těžbě dřeva, při úklidu lesa, z ozdravných prořezů parků, zahrad, stromořadí měst a obcí, povodí řek i likvidaci odpadového stavebního dřeva. 
stroj dělí dřevo a materiál na bázi dřeva až do průměru 9 cm – viz. tabulka. provedení za traktor má na kardanovém hřídeli přetěžovací spojku 
o hodnotě 1600 nm. provedení s elektromotorem nebo s benzínovým motorem je chráněno pružně-stavitelným reakčním ukotvením převodovky 
drtiče.

zpracováním těchto odpadů získáte kvalitní palivo – krátké kusové dřevo – o délce 5 – 10 cm. Toto palivo je vhodné pro všechny druhy 
topidel na tuhá paliva, především pro ekologické dřevozplyňující kotle.

drtící část tvoří 2 třínožové hřídele s ozubenými koly. při otáčení se ostří k sobě rovnoběžně přiblíží na vzdálenost 0,1 mm v přímém úhlu 180°. 
nože, vyrobené ze slitinové nástrojové oceli, je možno brousit nebo měnit i jednotlivě. nůž lze opakovaným broušením snížit max. o 4 mm, pak je 
nutná jeho výměna za nůž nový. snížení nožů, k němuž dochází obroušením, vyrovnáme podložením nože páskem ocelového plechu pod celou 
délkou nože, aby vzdálenost ostří byla opět 0,1 mm. nože a podložky o síle 1 mm dodáváme jako náhradní díly.
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Štípače dřeva ROJeK hSh a hSV

tradice
ideální štípací stroje pro soukromé uživatele, majitele rodinných domů, penzionů, atd.

Hydraulický	štípač		HSH	5	je	nepostradatelný	pomocník	při	štípání	
dřeva.	Bezpečnost	práce	zajišťuje	obouruční	ovládání.	

HSH	5 HSV	8 HSV	10

výkon motoru 1,5 kW / 230 v 3,5 kW / 400 v 3,8 kW / 400 v

Štípací síla 5 t 8 t 10 t

maximální štípaná délka 520 mm 1040 mm 1350 mm

maximální průměr polena 250 mm 450 mm 450 mm

přestavitelný stůl pro polena - 520 / 780 / 1040 mm 590 / 850 / 1350 mm

hmotnost 50 kg 115 kg 200 kg

hydraulický horizontální 
hobby štípač hSh 5

 
520 mm

HSV	8

kvaliTu hydraulických ŠTípačů dřeva rojek hsh a hsv oceňuje v české republice již Tisíce spokojených uživaTelů.

■ jednoduché obouruční ovládání
■ speciální kluzké vložky mezi vnitřním a vnějším profilem sloupu
■ plynule nastavitelná štípaná výška pomocí dorazu
■ pracovní stůl (beznářaďově) přestavitelný do tří poloh
■ výkonný e-motor
■ mobilní zařízení pomocí velkých kol
■ kvalita a bezpečnost stroje je ve shodě s evropskými normami 

a směrnicemi es

■ výkonné hydraulické komponenty
■ speciální e-motor
■ jednoduchá obsluha
■ podvozek a gumové rukojeti pro snadnou manipulaci
■ kompaktní konstrukce - snadno skladovatelné
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hydraulické vertikální štípače hSV 8, 10

ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

ZDARMA

HSV	10HSH	5

Okružní pily

OP	600E OP	700E OP	700G

výkon motoru 4,2 kW p1 s6 40% 4,2 kW p1 s6 40% benzin 4,7 kW (6,5 hp)

napětí 3x 400v, 50 hz 3x 400v, 50 hz -

průměr kotouče 600 mm 700 mm 700 mm

otáčky bez zatížení 1 440 / min. 1 440 / min. 1 440 / min.

max. prořez 220 mm 270 mm 270 mm
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Váš prodejce:

Údaje a fotografie v tomto prospektu jsou informativní. Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.

ROJEK Worldwide

algeria

ausTralia

ausTria

belgium

bangladesh

belarus

bosnia & herzegovina
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denmark
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souTh aFrica
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korea
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hungary

macedonia

malTa

meXico

moldova

nigeria

germany

norWay

neW zealand

pakisTan

poland

porTugal

reunion

romania

russia

greece

saudi arabia

slovenia

sri lanka

singapore

spain

sWeden

sWiTzerland

Thailand

Turkey

uganda

ukraine

usa

uniTed arab 

emiraTes

uniTed king-

dom

venezuela

zimbabWe

automatizovaný systém skladování

montáž kotlů

předmontáž komponentů

robotizované svařovací cnc pracoviště

dělení plechu laserem

konstrukce kotlů ve 3d

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. - prodej tepelné techniky
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Česká republika

Tel.: +420 494 339 134 / 144, Fax: +420 494 322 701, e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

Objednávky, fakturace, doprava, termíny dodání 
----------------------------------------------------
Erika Mrázová, tel.: 494 339 144
mob.: 733 598 638, e-mail: mrazova@rojek.cz

Technická podpora prodeje
---------------------------------------------
Ing. Pavel Till, tel.: 494 339 134
mob.: 603 889 474, e-mail: till@rojek.cz

Školící místnost vzorkovna kotlů vzorkovna strojů


