
KOCIOŁ GRZEWCZY Z PODAJNIKIEM 
ŚLIMAKOWYM NA EKO-GROsZEK I MIAŁ

Atuty i zalety konstrukcyjne kotła typu LISEK:
•	 najnowocześniejszy palnik retortowy 

z ruchomym rusztem umożliwiający spalanie nie 
tylko eko-groszku, ale również opału o wyższej 
spiekalności typu miał (granulacja paliwa od 
5-25 mm),

•	 dodatkowy ruszt żeliwny do spalania 
pozostałych paliw stałych tj. węgiel, drewno*,

•	 wielofunkcyjny sterownik regulujący pracą: 
wentylatora nadmuchowego, podajnika, pompy 
obiegowej i pompy cwu a także umożliwiający 
odczyt bieżącej temperatury na kotle,

•	 minimalna obsługa i regularnie uzupełniany 
zbiornik paliwa jest gwarancja ciągłej pracy kotła 
bez potrzeby powtórnego rozpalania,

•	 wielkość ogrzewanych pomieszczeń 60-100m2,
•	 ułatwiający obsługę zewnętrzny mechanizm 

oczyszczający kanały powietrzne palnika 
i nowoczesne, półautomatyczne czyszczenie 
kanałów konwekcyjnych,

•	 niska budowa kotła, przez co idealnie nadaje się 
do niewysokich kotłowni,

•	 łatwy demontaż palnika ułatwiający 
wprowadzenie kotła nawet przez wąskie drzwi 
kotłowni,

•	 wyposażenie: korpus kotła, kosz zasypowy, 
sterownik, wentylator, zespół podajnika 
z palnikiem, płyta promiennikowa, szuflada 
popielnikowa, instrukcja obsługi kotła 
i sterownika wraz z gwarancją.

Lp. Dane techniczne Jedn.
TYP KOTŁA

LIsEK 15

1. Moc nominalna kW 15

2 Wielkość ogrzewanych powierzchni (o wysokości do 3 m) m2 60-100

3 Pojemność zbiornika paliwa kg 90

4 Wymagany ciąg spalin Pa 15-30

5 Masa kotła bez palnika kg 200

6 Wymiary gabarytowe kotła 

szerokość

mm

470

szerokość z palnikiem 1100

długość 920

wysokość 1000

7 Średnica zasilania i powrotu ø 2˝
8 Wymiar czopucha mm ø 157

9 Zasilanie V 230

DOsTęPNY W WERsJI: Z ZAsObNIKIEM Z LEWEJ Lub Z PRAWEJ sTRONY

LISEK 15 kW

sTALMIR
63-300 PLESZEW ul. Polna 6; tel. 62 508 31 61 

www.stalmir.com.pl

Paliwo podstawowe Paliwo zastępcze*

eko-groszek miał węgiel drewno
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* stosowanie paliw zastępczych możliwe na dodatkowym ruszcie żeliwnym



KOCIOŁ GRZEWCZY Z PODAJNKIEM 
ŚLIMAKOWYM NA EKO-GROsZEK I MIAŁ

Lp. Dane techniczne Jedn.
TYP KOTŁA

RYŚ 15 RYŚ 19 RYŚ 25 RYŚ 38 RYŚ 50

1. Moc nominalna kW 15 19 25 38 50

2
Wielkość ogrzewanych powierzchni
 ( o wysokości do 3 m)

m2 80-150 150-190 190-250 250-380 300-500

3 Pojemność zbiornika paliwa kg 100 100 140 140 140

4 Wymagany ciąg spalin Pa 21 23 23 25 27

5 Masa zestawu bez wody kg 320 350 380 480 540

6
Wymiary gabarytowe 
kotła

szerokość

mm

540 540 540 610 685

szerokość z zasobnikiem 1280 1280 1280 1350 1470

długość 615 615 615 710 805

wysokość 1340 1480 1580 1580 1580

7 Średnica zasilania i powrotu ø 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝
8 Wymiar czopucha mm ø 157 ø 157 ø 157 ø 157 ø 195

9 Zasilanie V 230 230 230 230 230

Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich typów kotłów: narzędzia do czyszczenia kotła.

Atuty i zalety konstrukcyjne kotła typu RYŚ:
•	 niezawodność pracy i spalanie nierównej jakości 

paliwa (bez zanieczyszczeń) tj.: węgiel typu 
groszek (Retpal, Ekoret), eko-groszek oraz miał 
(maksymalny rozmiar ziarna węgla do 25 mm),

•	 dodatkowe palenisko do spalania tradycyjnego 
większej granulacji paliw stałych tj.: węgiel, 
drewno* itp.,

•	 w górnej części wymiennika zastosowano rury 
opłonkowe przyczyniające się do bardzo dobrej 
wymiany cieplnej,

•	 wielofunkcyjny sterownik regulujący pracą: 
wentylatora nadmuchowego, podajnika, pompy 
obiegowej a także umożliwiający odczyt bieżącej 
temperatury na kotle,

•	 ciągły proces palenia zapewnia sprowadzona 
do minimum obsługa i regularne uzupełnianie 
zbiornika paliwa,

•	 wielkość ogrzewanych pomieszczeń 80-500 m2

•	 ułatwiające obsługę nowoczesne, 
samoczyszczące palenisko retortowe,

•	 konstrukcja zespołu umożliwia szybki demontaż 
i montaż palnika , ułatwiając wprowadzenie 
kotła do pomieszczenia kotłowni,

•	 wyposażenie: korpus kotła, kosz zasypowy, 
sterownik, wentylator, zespół podajnika 
z palnikiem, płyta promiennikowa, szuflada 
popielnikowa, instrukcja obsługi kotła 
i sterownika wraz z gwarancją.

RYŚ 15–50 kW

(GóRNOKANAŁOWY) 
DOsTęPNY W WERsJI: Z ZAsObNIKIEM Z LEWEJ Lub Z PRAWEJ sTRONY

Paliwo podstawowe Paliwo zastępcze*

eko-groszek miał węgiel drewno

TRANsPORT GRATIs NA TERENIE CAŁEGO KRAJu
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* stosowanie paliw zastępczych możliwe na dodatkowym ruszcie



KOCIOŁ GRZEWCZY Z PODAJNKIEM 
TŁOKOWYM NA GROsZEK I MIAŁ

Lp. Dane techniczne Jedn.
TYP KOTŁA

CKTM 20 CKTM 25 CKTM 35 CKTM 45

1. Moc nominalna kW 20 25 35 45

2
Wielkość ogrzewanych powierzchni
 ( o wysokości do 3 m)

m2 120-200 200-250 250-350 350-450

3 Pojemność zasobnika paliwa kg 80 96 126 150

4 Wymagany ciąg spalin Pa 27 27 27 30

5 Masa kotła bez wody kg 400 427 550 612

6 Wymiary gabarytowe kotła

szerokość

mm

500 500 540 620

długość z zasobnikiem 1575 1575 1575 1575

wysokość 1350 1500 1685 1685

7 Średnica zasilania i powrotu ø 2˝ 2˝ 2˝ 2˝
8 Wymiar czopucha mm ø 157 ø 157 ø 157 180x220

9 Zasilanie V 230 230 230 230

Prezentowane zdjęcia i dane oferowanych produktów nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych 
i wymiarów kotłów związanych z stałą modernizacją i udoskonaleniem.

Atuty i zalety konstrukcyjne  
kotła typu: CKTM:

•	 nowa generacja urządzenia pozwala na spalanie 
paliwami stałych typu groszek i miał o granulacji 
do 30 mm,

•	 dodatkowa komora służy do spalania większej 
granulacji paliw stałych tj. węgiel, drewno*.

•	 wielofunkcyjny sterownik regulujący pracą: 
wentylatora nadmuchowego, podajnika, pompy 
obiegowej i pompy cwu a także umożliwiający 
odczyt bieżącej temperatury na kotle,

•	 minimalna obsługa i regularnie uzupełniany 
zbiornik paliwa jest gwarancja ciągłej pracy kotła 
bez potrzeby powtórnego rozpalania,

•	 wielkość ogrzewanych pomieszczeń 
120 – 450 m2,

•	 ułatwiające obsługę, nowoczesny mechanizm 
czyszczenia kanałów konwekcyjnych,

•	 wyposażenie: korpus kotła, kosz zasypowy, 
sterownik ,wentylator, zespół podajnika 
z motoreduktorem, szuflada popielnikowa, 
instrukcja obsługi kotła i sterownika wraz 
z gwarancją.

DOsTęPNY W KILKu WERsJACh W ZALEżNOŚCI OD sTRONY 
ZAŁADuNKu ORAZ KIERuNKu WYLOTu sPALIN

CKTM 20–45 kW

Paliwo podstawowe Paliwo zastępcze*

eko-groszek miał węgiel drewno
* stosowanie paliw zastępczych możliwe na dodatkowym ruszcie; 
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WIELOPALIWOWY KOCIOŁ GRZEWCZY 
Z ZAsYPEM RęCZNYM

Lp. Dane techniczne Jedn.
TYP KOTŁA

WILK 
14

WILK 
19

WILK 
23

WILK 
26

WILK 
35

1. Moc nominalna kW 14 19 23 26 35

2
Wielkość ogrzewanych 
powierzchni
 (o wysokości do 3 m)

m2 80-120 120-170 170-200 200-230 230-300

3
Maksymalny jednorazowy 
zasyp paliwa

kg 24 29 42 60 74

4 Wymagany ciąg spalin Pa 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25
5 Masa kotła bez wody kg 200 240 280 340 420

6
Wymiary 
gabarytowe 
kotła

szerokość
mm

460 510 540 590 590
długość 670 670 770 815 870
wysokość 1320 1320 1430 1430 1550

7 Średnica zasilania i powrotu ø 2˝ 2˝ 2˝ 2˝ 2˝
8 Wymiar czopucha mm ø 157 ø 157 ø 157 ø 157 ø 157
9 Zasilanie V 230 230 230 230 230

Lp. Dane techniczne Jedn.
TYP KOTŁA

uKs 5 uKs 6,5 uKs 8

1. Moc nominalna kW 5 6,5 8

2
Wielkość ogrzewanych powierzchni 

(o wysokości do 3 m)
m2 45 55 70

3 Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa kg 8 10 13,5

4 Wymagany ciąg spalin Pa 19 19 19

5 Masa kotła bez wody kg 110 130 160

6
Wymiary 

gabarytowe kotła 

szerokość

mm

390 390 390

długość 570 630 690

wysokość 990 990 990

7 Średnica zasilania i powrotu ø 1½˝ 1½˝ 1½˝

8 Wymiar czopucha
mm 130x130 130x130 130x130

lub ø 133

Konstrukcja kotła typu WILK pozwala na wysokoefektywne spalanie miału i wielu innych gatunków paliw stałych. 
Wielkość ogrzewanych powierzchni: 80-300m2. Ułatwiający obsługę regulator umożliwia utrzymanie żądanej 
temperatury. Duża komora spalania wpływa na uzyskanie dłużej stałopalność. Łatwy i  wygodny dostęp do 
wyczyszczania górnych kanałów konwekcyjnych.
Wyposażenie: kocioł, sterownik, wentylator, instrukcja
obsługi kotła i sterownika wraz z gwarancją.

(GóRNOKANAŁOWY), WYPOsAżONY 
W sTEROWNIK I WENTYLATORWILK 14–35 kW

TRADYCYJNY, WIELOPALIWOWY
(GóRNOKANAŁOWY)
KOCIOŁ GRZEWCZY

koks, węgiel brunatny: kęsy, gruby, orzech, średni, 
drewno, zrębki, obrzyny, odpady tartaczny, mieszanki 
biomasowo-węglowe, węgiel z odpadami drzewnymi, 
węgiel z odpadami rolniczymi, odpady palne.UKS 5–8 kW

Z ZAsYPEM RęCZNYM

Tradycyjny i  prosty w  obsłudze kocioł typu UKS cieszy się nadal dużym popytem wśród naszych klientów ze 
względu na swoją uniwersalność paliwową. Proces palenia odbywa się bez użycia energii elektrycznej. Przezna-
czone do ogrzewania małych powierzchni 45-70m2. 
Wyposażenie: kocioł, instrukcja obsługi wraz z gwarancją. Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu.

WILK, uKs paliwo podstawowe

miał węgiel drewno

Paliwo zastępcze (o niezbyt drobnej granulacji)

13
20

 m
m

99
0 

m
m


