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O rzetelno!ci "rmy !wiadczy ponad #$ zrealizowa-
nych projektów linii pelletuj%cych, &$ automatów 

pakuj%cych, kilkana!cie suszar', oko(o #$ r)cznych 
i pó(automa*cznych linii pakuj%cych, kilka kartoniarek 
i kilka linii pale*zuj%cych. Odbiorcami ofer* Labora.
Energy s% przedsi)biorcy b)d%cy w(a!cicielami zak(a-
dów m.in. produkcji drzewnej, którzy dostrzegli poten-
cja( w poszerzeniu dzia(alno!ci o produkcj) pelletu. 
– Realizujemy inwes*cje dla *ch zak(adów, które 
maj% w(asne resztki poprodukcyjne w postaci tro-
ciny w ilo!ciach, które pozwalaj% na ekonomicznie 0
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Labora.Energy – optymalizacja 
produkcji w!zak"adzie drzewnym

Do ko#ca tego roku pozna#ska $rma Labora.Energy 
wyprodukuje setn% lini& do pelletu.

uzasadnion% produkcj) pelletu drzewnego – zaznacza 
Grzegorz Szewczyk, prezes zarz%du Labora.Energy. 
Wskazuje, które aspek* inwes*cji nale+y wzi%, pod 
uwag), by w efekcie przynosi(a ona zyski. Najwa+niej-
szym jest dost)pno!, surowca, ale nale+y pami)ta, 
tak+e o ograniczeniu kosztów zwi%zanych z trans-
portem trociny, potencjale sprzeda+owym na rynku 
lokalnym i innych. 
– Dla potencjalnego klienta jestem skanerem jego 
potrzeb i mo+liwo!ci – mówi Grzegorz Szewczyk. 
– Wspólnie ustalamy zakres inwes*cji, ja jestem 

RYNEK PELLETU 
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g(ównym projektantem i wykonawc%. Wszystkie nasze 
linie projektujemy w programie Solid Works. Detale 
wykonujemy na nowoczesnych maszynach numerycz-
nych, malowanie – w lakierniach proszkowych „na 
sucho”. Jako!, rozpoczynamy ju+ na etapie projekto-
wania korzystaj%c ze wsparcia najlepszych ekspertów 
w danej dziedzinie, któr% w(a!nie si) zajmujemy. 
W(a!ciciel Labora.Energy przyznaje, +e zdarzaj% si) 
sytuacje, w których konieczne s% mody"kacje pew-
nych za(o+e' albo nawet wymiana cz)!ci maszyny. 
Ale w(a!nie taka jest specy"ka zwi%zana z urucha-
mianiem nowych linii produkcyjnych. 
– Podejmuj%c wspó(prac) z panem Grzegorzem Szew-
czykiem zdawa(em sobie spraw) z systemu, na jakim 
opar( swoj% dzia(alno!, i z tego, +e zamawia elemen* 
u podwykonawców – mówi jeden z kontrahentów 
Labora Energy. – My!l), +e z(o+ono!, linii, które 

projektuje i sprzedaje wymaga ogromnej wyobra-ni. 
To wszystko jest bardzo skomplikowane. A pan Grze-
gorz umie po(%czy, wszystkie elemen*, które potem 
dzia(aj%. Ma te+ dobrych elektroników, którzy potra"% 
umie!ci, ca(o!, w jednej sza"e – podkre!la klient.
– Nie ko'cz) kontaktów z kontrahentami na sprze-
da+y urz%dze' i linii, ale ca(y czas jestem dla nich do-
st)pny, tak+e wtedy, gdy dzieje si) co! niepokoj%cego. 
Z drugiej strony wiem, +e ja te+ mog) na nich polega, 
– na przyk(ad wówczas, kiedy chc) pokaza, nowemu 
klientowi rozwi%zania, jakie ju+ gdzie! zastosowa(em 
– podkre!la Grzegorz Szewczyk. – Moja "lozo"a pracy 
jest bardzo prosta: s(ucha, tego, co ma do powiedze-
nia klient, dopy*wa, o szczegó(y, nie przeskakiwa, 
etapów inwes*cji i i!, !cie+k% in+yniersk%. 
Czas oczekiwania na realizacj) zlecenia w Labora.
Energy wynosi od jednego miesi%ca do pó( roku. 
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Aktualnie "rma realizuje . projektów linii do produk-
cji pelletu oraz jedn% automa*czn% lini) do pako-
wania ekogroszku, która ko'czy si) pale*zatorem 
windowym; linie do pelletu – dla kopalni jako nawóz 
– z dodatkowymi automatami pakuj%cymi i kartoniar-
kami, linia ko'czy si) dwustrumieniowym pale*zato-
rem; kolejna – jako rozbudow) linii //0 Twin z 1$$ do 
/$$$ kg/h; kolejna linia jako powi)kszenie wydajno!ci 
z 1$$ do /$$$ kg/h; rozbudowa linii z /$$$ do 0$$$ 
kg/h, linia do mokrych trocin wraz z suszarni% rewol-
werow% o wydajno!ci 1$$ kg/h; dla niemieckiego zle-
ceniodawcy "rma wdra+a lini) kontenerow% mobiln% 
o wydajno!ci /$$$ kg/h, która pozwoli na produkcj) 
ju+ w lesie. Labora.Energy z uwagi na wyj%tkowe 
w(a!ciwo!ci linii suszarniczej opracowuje uk(ad skoja-
rzony z odzyskiem ciep(a i wody, co pozwala osi%gn%, 
„bia(e cer*"ka*”. W niedalekiej przysz(o!ci uk(ad 
b)dzie poszerzony o mo+liwo!, produkcji pr%du. 

Zbigniew !wiek
kierownik produkcji, IVET s.c.

Na urz%dzeniach Labora.Energy pracujemy ju+ kilka 
lat. S% du+o wydajniejsze i bezpieczniejsze ni+ te, 
którymi pos(ugiwali!my si) wcze!niej. S% to m.in. 
dwie suszarnie z wymiennikiem ciep(a, który gwa-
rantuje, +e pellet nie !ciemnieje. Kilka *godni temu 
kupili!my te+ pelleciark), która spisuje si) bardzo 
dobrze. Wcze!niej mieli!my pelleciark) z p(ask% ma-
tryc%, mog) wi)c zapewni,, +e ró+nica jest ogromna. 

Tadeusz Dziewior
prezes zarz%du, ND Fronty

Z Labora.Energy i panem Grzegorzem Szewczykiem 
podj)li!my wspó(prac) pod koniec ubieg(ego roku 
ze wzgl)du na fakt, +e zaoferowa( nam najszybsz% 
dostaw) maszyny do produkcji pelletu. Lini) Evol 
1$$ otrzymali!my ju+ w lu*m i mogli!my rozpocz%, 
produkcj) pelletu z trociny sosnowej, która pozo-
staje w zak(adzie po naszej g(ównej dzia(alno!ci. 
Doceniam to, +e przyjecha( do nas, oceni( potrze-
by, przedyskutowa( mo+liwo!ci i wzi%( pod uwag) 
nasze oczekiwania, a przede wszystkim upora( si) 
z problemem, jakim by(a niewielka przestrze' do 
zagospodarowania. Dzi)ki temu, +e wspólnie uda(o 

si) nam wypracowa, pewn% koncepcj), a  dzi! mog) 
powiedzie,, +e osi%gn)li!my zak(adany cel. Proble-
my? Te zawsze si) zdarzaj%, gdy uruchamia si) now% 
maszyn). Wszystkie uda(o si) rozwi%za,. Dzi)ki 
temu obecnie mamy ju+ sta(ych klientów na pel-
let z terenu 2l%ska, a zw(aszcza Rybnika. My!l), +e 
b)dzie ich coraz wi)cej, bo na *m terenie do 0$0/ r. 
trwa, b)dzie wymiana starych kot(ów na urz%dzenia 
1. klasy. Musz) przyzna,, +e bardzo wiele osób decy-
duje si) w(a!nie na kot(y pelletowe. 

Waldemar Muszy"ski
w"a'ciciel, przedsi&biorstwo Dremus

Jako "rma Dremus 3nkcjonujemy na rynku ju+ &$ 
lat, dzi)ki czemu mamy ogromne do!wiadczenie 
wynikaj%ce z kontaktów z wieloma innymi przedsi)-
biorcami. Dlatego wspó(prac) z panem Grzegorzem 
Szewczykiem oceniam bardzo pozy*wnie. Mam 
jedn% z pierwszych linii do produkcji pelletu, jak% 
realizowa(. Linia dzia(a, cho, czasem zdarzaj% si) awa-
rie. Ale z *m nale+y si) liczy, przy ka+dego rodzaju 
produkcji i rozruchu. O *m, +e jestem zadowolony 
ze wspó(pracy z Labora.Energy niech !wiadczy fakt, 
+e w(a!nie kupuj) kolejn% lini), która stanie u mnie 
za miesi%c. Po prostu oceni(em, +e oferuje on us(ugi 
i maszyny w dobrej relacji jako!ci do ceny. Pan Grze-
gorz uj%( mnie *m, +e nie jest *powym handlowcem, 
który za wszelk% cen) chce sprzeda, swój towar. On 
*mi projektami +yje, stara si), obmy!la, przeprojek-
towuje, by wszystko dzia(a(o jak nale+y zarówno pod 
wzgl)dem jako!ciowym, jak i technicznym. Mo+e 
nie jest to wszystko szybkie i proste, ale na pewno 
owocne. Zaufa(em mu i on tego zaufania nie zawiód(, 
a dzisiaj w biznesie to bardzo wa+ny aspekt.

Labora Energy sp. z o.o.
ul. Go()+ycka 4#b, ./-&15 Pozna'

tel.: 674 ./ .. .$ 051,
 674 ./ .. .$ &57, 674 .$5 55/ $04

e-mail: ora@labora.energy
Dowiedz si! wi!cej o Labora Energy na YouTube

www.labora.energy
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