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– Nasze urządzenia funkcjonują na terenie 
całej Europy, dzięki czemu staliśmy się roz-
poznawalni i jesteśmy doceniani również 
poza granicami naszego kraju – mówi Ma-
rek Kowalski, właściciel firmy Ekopol z No-
wego Sącza, która posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie w produkcji suszarni i pa-
rzelni do drewna. – Podsumowując wiele lat 
funkcjonowania w branży drzewnej, nasza 
firma zrealizowała setki inwestycji na tere-
nie Europy. Zawsze powtarzam, że najlep-
szą reklamą dla nas jest zadowolony klient. 
Każdy producent zachwala swoje produkty, 
a tak naprawdę rynek sam weryfikuje i oce-
nia obiektywnie dostępne urządzenia. 

Co istotne, firma na stanie magazyno-
wym posiada wszystkie części zamienne 
do produkowanych suszarni, dzięki czemu 
gwarantuje krótki czas usuwania usterki 
wynoszący średnio do 24 h. 

– Jesteśmy zobowiązani do bezzwłocz-
nego udzielania wsparcia technicznego na-
szym klientom, ponieważ nierzadko wartość 
drewna w suszarni przewyższa wartość ko-
mory – dodaje właściciel. 

Przetestowane w trudnych 
warunkach rosyjskich
Trwałość i niezawodność suszarni zapew-
niają wysokiej jakości materiały użyte do 
ich produkcji. Suszarnie typu EKOPOL 
wykonywane są zgodnie z dyrektywami 
europejskimi, czego potwierdzeniem są 
otrzymane certyfikaty. 

– Do produkcji używamy wysokiej jako-

ści specjalistycznego stopu aluminium oraz 
komponentów ze stali nierdzewnej odpor-
nych na agresywne środowisko – zaznacza 
Marek Kowalski. – Solidność i wytrzyma-
łość naszych konstrukcji aluminiowych zo-
stała przetestowana w trudnych rosyjskich 
warunkach pogodowych. Anomalie pogodo-
we, duże obciążenia śniegowe dachów, silne, 
porywiste wiatry nie są wyzwaniem dla na-
szych suszarni ze względu na zastosowanie 
profili o dużym przekroju i profesjonalnie 
zaprojektowanej konstrukcji. 

Nowoczesny system sterowania 
Suszarnie i parzelnie EKOPOLU pracują na 
nowoczesnym systemie sterowania EKO-
POL 1, który został zastosowany po raz 
pierwszy w 2014 r., a następnie zaprezento-
wany na targach Drema w Poznaniu, gdzie 
otrzymał Złoty Medal MTP. Obecnie ponad 
200 komór producenta pracuje na tym au-
torskim sterowaniu. EKOPOL 1 charaktery-
zuje się łatwością obsługi oraz przejrzystym 
interfejsem graficznym wyświetlanym na 
10-calowym dotykowym wyświetlaczu. 
Sterownik jest również przyjazny dla ser-
wisu – ma możliwość zdalnej diagnozy 
ewentualnej awarii i możliwość szybkiego 
rozwiązania problemu, wskazując na kon-
kretną przyczynę jego wystąpienia. 

– Suszarnie i parzelnie EKOPOLU wyróż-
nia przede wszystkim solidna konstrukcja 
oraz zaawansowany układ sterowania, któ-
ry jest obecnie prawdopodobnie najbardziej 
zaawansowanym sterownikiem do suszenia 

i parowania drewna – podsumowuje właści-
ciel firmy. – Zdalny dostęp do suszarni z każ-
dego urządzenia mobilnego w dowolnym 
miejscu na świecie, system alertów w razie 
awarii lub osiągnięcia wartości niepożąda-
nych jest już standardem – podnosi poziom 
bezpieczeństwa suszonego materiału. Co 
istotne, EKOPOL 1 nie jest systemem zamknię-
tym, co pozwala stworzyć indywidualne i nie-
typowe zastosowania funkcyjne. 

Na tegorocznych targach Drema Eko-
pol zaprezentuje maty przekładowe do su-
szenia obłogów oraz lameli drewnianych. 
Po więcej szczegółów dotyczących korzy-
ści i zalet ich stosowania producent zapra-
sza na swoje stoisko.   l                                   kor
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Solidna konstrukcja oraz autorski, 
zaawansowany układ sterowania
SuSzarnie | Ekopol od przeszło 20 lat dostarcza urządzenia do europejskich zakładów drzewnych

Zdalny dostęp do suszarni z każdego urządzenia 
mobilnego w dowolnym miejscu na świecie 
czy system alertów w razie awarii lub osiągnięcia 
wartości niepożądanych są standardem stosowanym 
w rozwiązaniach polskiego producenta – firmy Ekopol.

Suszarnia z systemem odzysku ciepła. 

Parzelnie do drewna, podobnie jak suszarnie Ekopol, wyposażone są w autorski system sterowania.
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