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Kocioł ORYKS WDG wysoki
kocioł zasypowy ze spalaniem dolno/górnym

Kocioł przystosowany do pracy w trybie dolnego i górnego spalania. 
Podstawowym paliwem jest węgiel sortymentu orzech. Paliwem 
zastępczym może być mieszanka miału i węgla oraz drewno 
(sezonowane).

Powietrze do komory spalania doprowadzane jest poprzez naturalny 
ciąg spalin. Kocioł ten nie wymaga zasilania energią elektryczną. 
Regulacja doprowadzenia powietrza odbywa się poprzez opcjonalnie 
dostarczony regulator ciągu lub za pomocą śruby regulacyjnej.
Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 
dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony.

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym załamaniu 
przepływu spalin, co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność oraz 
niższe zużycie paliwa. 

Poziomy układ wymiennika ułatwia jego czyszczenie.

Dzięki wspawanym mufkom i przy zastosowaniu dodatkowych 
akcesoriów, kocioł może być również 
montowany w układzie zamkniętym.

Kocioł przystosowany jest do montażu zestawu 
nadmuchowego w dolnych drzwiczkach. 
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Kocioł wysokiORYKS WDG/S 
kocioł zasypowy ze spalaniem dolno/górnym i wentylatorem

Kocioł przystosowany do pracy w trybie dolnego i górnego spalania. 
Podstawowym paliwem jest węgiel sortymentu orzech. Paliwem 
zastępczym może być mieszanka miału i węgla oraz drewno 
(sezonowane).

Powietrze z wentylatora do komory spalania doprowadzane jest 
przez specjalnie zaprojektowane dysze w ścianach wymiennika, co 
znacznie poprawia efektywność spalania .

Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, 
którego dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony 
i sterownik z funkcją sterowania pompą C.O., pompą C.W.U. oraz 
wentylatorem. Opcjonalnie kocioł może być wyposażony 
w sterownik z czujnikiem spalin PID. 

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym załamaniu 
przepływu spalin, co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność 

oraz niższe zużycie paliwa. 

Poziomy układ wymiennika ułatwia jego 
czyszczenie.

Dzięki wspawanym mufkom i przy 
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, 
kocioł może być montowany również 
w układzie zamkniętym.
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kocioł zasypowy ze spalaniem górnym

Kocioł ORYKS WG wysoki

Kocioł górnego spalania, którego podstawowym paliwem jest węgiel 
sortymentu orzech. Paliwem zastępczym może być mieszanka miału 
i węgla oraz drewno (sezonowane).

Powietrze do komory spalania doprowadzane jest poprzez naturalny 
ciąg spalin. Kocioł ten nie wymaga zasilania energią elektryczną. 
Regulacja doprowadzenia powietrza odbywa się poprzez opcjonalnie 
dostarczony regulator ciągu lub za pomocą śruby regulacyjnej.

Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 
dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony.

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o czterokrotnym poziomym 
załamaniu przepływu  spalin. 

Poziomy układ wymiennika ułatwia jego czyszczenie.

Dzięki wspawanym mufkom i przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów, kocioł może być 
montowany również w układzie zamkniętym.

Kocioł przystosowany jest do montażu zestawu 
nadmuchowego w dolnych drzwiczkach. 
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Kocioł wysokiORYKS WG/S 
kocioł zasypowy ze spalaniem górnym i wentylatorem

Kocioł górnego spalania, którego podstawowym paliwem jest węgiel 
sortymentu orzech. Dzięki górnemu spalaniu paliwem zastępczym może 
być mieszanka miału i węgla, drewno (sezonowane) oraz również sam 
miał.

Powietrze z wentylatora do komory spalania doprowadzane jest przez 
specjalnie zaprojektowane dysze, w ścianach wymiennika, co znacznie 
poprawia efektywność spalania .

Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 
dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony i sterownik 
z funkcją sterowania pompą C.O.,  pompą C.W.U. i wentylatorem. 
Opcjonalnie może być wyposażony w sterownik z czujnikiem spalin PID. 

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o czterokrotnym poziomym 
załamaniu przepływu spalin. 

Poziomy układ wymiennika ułatwia jego czyszczenie.

Dzięki wspawanym mufkom i przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów kocioł może być 
również montowany w układzie zamkniętym.

Kocioł w porównaniu do kotła WDG posiada 
większą komorę zasypową.
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kocioł zasypowy ze spalaniem górno/dolnym

Kocioł ORYKS NDG niski

Kocioł przystosowany do pracy w trybie dolnego i górnego 
spalania. Podstawowym paliwem jest węgiel sortymentu orzech. 
Paliwem zastępczym może być mieszanka miału i węgla oraz 
drewno (sezonowane).

Powietrze do komory spalania doprowadzane jest poprzez 
naturalny ciąg spalin. Kocioł ten nie wymaga zasilania energią 
elektryczną. Regulacja doprowadzenia powietrza odbywa się 
poprzez opcjonalnie dostarczony regulator ciągu lub za pomocą 
śruby regulacyjnej. Standardowo kocioł wyposażony jest 
w przegarniacz rusztu, którego dźwignia może być montowana 

z prawej lub lewej strony.

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym pionowym 
załamaniu przepływu spalin, co zapewnia wysoką sprawność 
i stałopalność oraz niższe zużycie paliwa. 

Mała wysokość kotła pozwala na montaż w niskich kotłowniach.

Dzięki wspawanym mufkom i przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów, kocioł może być 
również montowany w układzie zamkniętym.

Kocioł przystosowany jest do montażu zestawu 
nadmuchowego w dolnych drzwiczkach. 
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Kocioł niskiORYKS NDG/S 
kocioł zasypowy ze spalaniem dolno/górnym i wentylatorem

Kocioł przystosowany do pracy w trybie dolnego i górnego spalania. 
Podstawowym paliwem jest węgiel sortymentu orzech. Paliwem 
zastępczym może być mieszanka miału i węgla oraz drewno 
(sezonowane).

Powietrze z wentylatora do komory spalania doprowadzane jest przez 
specjalnie zaprojektowane dysze, w ścianach wymiennika, co znacznie 
poprawia efektywność spalania .

Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 
dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony i sterownik 
z funkcją sterowania pompą C.O., pompą C.W.U. i wentylatorem. 
Opcjonalnie może być wyposażony w sterownik z czujnikiem spalin 
PID. 

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym pionowym 
załamaniu przepływu spalin, co zapewnia wysoką sprawność 

i stałopalność oraz niższe zużycie paliwa. 

Mała wysokość kotła pozwala na montaż 
w niskich kotłowniach.

Dzięki wspawanym mufkom i przy 
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, 
kocioł może być również montowany 
w układzie zamkniętym.
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kocioł zasypowy ze spalaniem górnym

Kocioł ORYKS NG niski

Kocioł górnego spalania, którego podstawowym paliwem jest 
węgiel sortymentu orzech. Paliwem zastępczym może być 
mieszanka miału i węgla oraz drewno (sezonowane).

Powietrze do komory spalania doprowadzane jest poprzez 
naturalny ciąg spalin. Kocioł ten nie wymaga energii elektrycznej 
podczas jego eksploatacji. Regulacja doprowadzenia powietrza 
odbywa się poprzez opcjonalnie dostarczony regulator ciągu lub za 
pomocą śruby regulacyjnej. 
Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 

dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony.
Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym pionowym 
załamaniu spalin. 

Mała wysokość kotła pozwala na montaż w niskich kotłowniach.

Dzięki wspawanym mufkom i przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów, kocioł może być również 
montowany w układzie zamkniętym.

Kocioł przystosowany jest do montażu zestawu 
nadmuchowego w dolnych drzwiczkach. 
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Kocioł niskiORYKS NG/S 
kocioł zasypowy ze spalaniem górnym i wentylatorem

Kocioł przystosowany do pracy w trybie dolnego i górnego spalania. 
Podstawowym paliwem jest węgiel sortymentu orzech. Paliwem 
zastępczym może być mieszanka miału i węgla, drewno 
(sezonowane) oraz również sam miał.

Powietrze z wentylatora do komory spalania doprowadzane jest 
przez specjalnie zaprojektowane dysze, w ścianach wymiennika, co 
znacznie poprawia efektywność spalania .

Standardowo kocioł wyposażony jest w przegarniacz rusztu, którego 

dźwignia może być montowana z prawej lub lewej strony i sterownik 
z funkcją sterowania pompą C.O., pompą C.W.U. i wentylatorem. 
Opcjonalnie może być wyposażony w sterownik z czujnikiem spalin 
PID. 

Kocioł posiada sprawdzoną konstrukcję o trzykrotnym załamaniu 
przepływu spalin.

Mała wysokość kotła pozwala na montaż 
w niskich kotłowniach.

Dzięki wspawanym mufkom i przy 
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, 
kocioł może być również montowany 
w układzie zamkniętym.
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Kotły zasypowe / duże moce

Oferujemy Państwu kotły dużych mocy od 50 do 1200 kW.

Zróżnicowana oferta pod kątem mocy, konstrukcji wymienników, wymiarów, sposobu sterowania, oraz 
rodzaju spalanego paliwa pozwala na zastosowanie naszych urządzeń w budownictwie mieszkaniowym 
jedno i wielorodzinnym a także w budynkach użyteczności publicznej, warsztatach, biurach i wielu 
podobnych obiektach. Oferujemy kotły bez sterowania a także ze sterowaniem elektronicznym opartym na 
sterowniku ST-81, obsługującym pracę wentylatora oraz pompy obiegowej C.O. i pompy ładującej zasobnik 
C.W.U. 

BAWÓŁ W (wysoki) to kocioł o standardowej konstrukcji górnego 
spalania. Kotły tej serii wyposażone są w ruszta wodne.

Paliwo: węgiel kamienny 31.2, granulat 20-40 mm, mieszanka węgla 
i miału, flot, drewno kawałkowe

Na wyposażeniu kotła są narzędzia do czyszczenia a w kotłach ze 
sterowaniem dodatkowo: sterownik ST-81, przewody do pomp, czujnik 
temperatury.

Zasilanie oraz powrót kotła znajdują się na jego tylnej ścianie. 

Kocioł posiada ręczny przegarniacz rusztu.

BAWÓŁ N (niski) to kocioł o standardowej konstrukcji górnego spalania. 
Konstrukcja kotła pozwala na instalacje w niskich kotłowniach. Kotły tej 
serii wyposażone są w ruszta wodne.

Wydłużona komora spalania znakomicie sprawdza się podczas spalania 
drewna kawałkowego.

Paliwo: węgiel kamienny 31.2, granulat 20-40 mm, mieszanka węgla 
i miału, flot, drewno kawałkowe

Na wyposażeniu kotła są narzędzia do czyszczenia a w kotłach ze 
sterowaniem dodatkowo: sterownik ST-81, przewody do pomp, czujnik 
temperatury.

Drzwi wyczystkowe oraz króćce powrotu C.O. znajdują się zarówno po 
prawej i lewej stronie kotła.

Kocioł posiada ręczny przegarniacz rusztu.

TUR to kocioł o standardowej konstrukcji dolnego spalania. Kotły tej serii 
wyposażone są w ruszta wodne.

Paliwo: węgiel kamienny 31.2, flot, drewno kawałkowe

Na wyposażeniu kotła są narzędzia do czyszczenia a w kotłach ze 
sterowaniem dodatkowo: sterownik ST-81, przewody do pomp, czujnik 
temperatury.

Zasilanie oraz powrót kotła znajdują się na jego tylnej ścianie. 

Kocioł posiada ręczny przegarniacz rusztu.

Koły ZASYPOWE/duże moce

BAWÓŁ N 

BAWÓŁ W 

TUR 
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Kotły zasypowe / duże moce

20-55zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

1

200

20-30

170

535

1480

910

690

5,5

50

30-80

250

25-40

260

638

1690

2030

800

7,5

75

50-110

300

25-40

350

1098

1910

1220

1100

11

100

80-220

300

25-40

480

1330

1980

1450

1100

15

150

350x350

25-40

600

2100

2080

1740/2420

1230

19

200

100-270 140-320

350x350

25-40

750

2500

2080

1470

23

250

350x350

25-40

930

2900

2080

1730

29

300moc cieplna nominalna

szerokość

głębokość

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

wysokość środka wylotu spalin

ilość wentylatorów

60-160

1150 1310 1570 1625 1810 1810 1810

1 1 2 2 2 2

Kocioł zasypowy BAWÓŁ wysoki

takwyjścia do układu zamkniętego nie nie nie nie nie nie

1740/2420 1740/2420

6 458 8 339 11 455 16 677 21 953 27 020 31 983

5 522 7 390 10 502 15 725 20 586 25 648 30 608cena netto bez sterowania 

cena netto ze sterowaniem 

20-55zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

1

250

20-30

170

560

1115

1490

805

5,5

50

30-80

250

25-40

260

737

1220

1590

900

7,4

75

40-110

250

25-40

540

1142

1320

1900

1200

10,6

100

80-220

300

25-40

650

1330

1320

1900

1400

15,1

150

350

25-40

800

2010

1420

2250

1470

18,5

200

100-275 120-320

350

25-40

1000

2500

1570

2200

1720

22,5

250

350

25-40

1300

2900

1600

2310

1920

27,5

300moc cieplna nominalna

szerokość

głębokość

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

wysokość środka wylotu spalin

ilość wentylatorów

60-170

800 900 1030 1010 1160 1200 1210

1 1 1 2 2 2

Kocioł zasypowy BAWÓŁ niski

takwyjścia do układu zamkniętego nie nie nie nie nie nie

6 458 8 339 11 455 16 677 21 953 27 020 31 983

5 522 7 390 10 502 15 725 20 586 25 648 30 608cena netto bez sterowania 

cena netto ze sterowaniem 

20-55zmienny zakres mocy

powierzchnia grzewcza

1

250

20-25

75

443

1610

1005

670

3,9

50

30-83

250

20-25

145

700

1750

1150

885

7,9

75

40-110

300

20-25

200

872

1830

1280

1080

9,8

100moc cieplna nominalna

szerokość

głębokość

wysokość

masa kotła

zasyp paliwa (około)

ciąg wymagany

wymiary wylotu spalin

4 877 7 283 9 607

wysokość środka wylotu spalin

ilość wentylatorów

1275 1375 1450

1 1

kocioł zasypowy TUR

takwyjścia do układu zamkniętego nie nie

5 805 8 129 10 449

cena netto bez sterowania 

cena netto ze sterowaniem 

Koły ZASYPOWE/duże moce



ŻUBR

Poznaj ofertę automatycznych kotłów TAURUS!

BIZON GAUR

www.kotly-taurus.pl

Kotły podajnikowe dużej mocy
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