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O firmie ASKET

�wydzielona w 2005 roku z firmy inżynierskiej 
SERWIS AKPiA działającej na rynku od 1984 roku

�produkcja i sprzedaż biomasy od 2003 roku

�sprzedaż brykieciarek BIOMASSER® od 2005 roku

�ponad 1600 sprzedanych jednostek

�sprzedaż do blisko 30 krajów na świecie

�wieloletnie doświadczenie w spalaniu brykietów 
ze słomy



Misja firmy

Dostarczanie 

społecznościom lokalnym energii 

w odpowiedniej ilości, jakości i czasie

z poszanowaniem środowiska



Cele strategiczne

�tworzenie nowych miejsc pracy i wartości dodanej 
na obszarach wiejskich

�wytwarzanie Odnawialnych Źródeł Energii  poprzez 
zagospodarowanie pozostałości rolniczych –
brykietowanie słomy, traw, trzciny ...

�wytwarzanie ciepła i prądu z agrobiomasy rolniczej 
w systemie małych, zdecentralizowanych kotłowni 
i elektrociepłowni jako zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego regionu

�proekologiczne i efektywne energetycznie działania 
na rzecz ochrony zdrowia, środowiska i klimatu świata.

Celami strategicznymi są działania służące wszystkim 
mieszkańcom regionu i które powinny zostać jak najszybciej 
wdrożone:



Rodzaje agrobiomasy niedrzewnej:

• słoma żytnia, pszenna, rzepakowa, kukurydziana,   
jęczmienna, owsiana, ryżowa, sojowa

• trzcina, trzcina kanaryjska (mozga kanaryjska)

• siano - suche trawy

• miskantus, trawa tanzańska

• słoma odpadowa po produkcji boczniaków

• poferment z biogazowni rolniczej
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Słoma jako alternatywne paliwo 
w ogrzewnictwie

Przechowywanie agrobiomasy 
niedrzewnej bywa uciążliwe 
ze względu na potrzebę dużej
powierzchni i przestrzeni 
składowania balotów słomy. 
Rozwiązaniem tego problemu 
może być jej zbrykietowanie
w technologii BIOMASSER
i 6-krotne zmniejszenie 
powierzchni magazynowej.



Brykiet z agrobiomasy („Złoty Węgiel”)

Rozdrobnienie agrobiomasy
Długość 1cm – 5cm

BIOMASSER®
Podgrzanie i ściśnięcie sieczki

Technologia BIOMASSER®

Agrobiomasa 
Wilgotność 10% - 30%



• wartość opałowa ok. 16 MJ/kg

• gęstość usypowa: do 640 kg/mp

• zawartość popiołu – tylko 2% - 4%

• 1t węgla = ok. 1,4t brykietów

Brykiety ze słomy
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BIOMASSER ® – opatentowana
unikalna, technologia firmy ASKET ®

Technologia BIOMASSER®
jest zweryfikowaną, 

ślimakową technologią
przetwarzania wilgotnej 

agrobiomasy niedrzewnej 
do postaci brykietów 

opałowych oraz innych 
celów użytkowych



EU ETV nr VN20140001

Nowa generacja modułowych maszyn BIOMASSER® BSX14
została zweryfikowana przez JWTŚ przy ITP Odział Poznań 
w pilotażowym programie Unii Europejskiej EU ETV –
Weryfikacja Technologii Środowiskowych. 

Maszyna BIOMASSER® BSX14 otrzymała pierwsze w Europie 
Świadectwo Weryfikacji nr VN20140001, które jest 
dostępne na stronie Komisji Europejskiej w angielskiej 
i polskiej wersji językowej: 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/biomasser%C2%AE-briquetting-machines



Dlaczego BIOMASSER® ?

�prosta, sprawdzona i opatentowana polska                                          

technologia do zastosowania od zaraz 

�elastyczna i rozwojowa konfiguracja wydajności 

�modułowość rozwiązań   

�inwestycja niskonakładowa

�niskie zużycie energii 

�wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

�aktywizacja obszarów wiejskich



Rozdrabniacze TOMASSER®

do 800 kg/h

Do kostek i luźnej słomy:
• RK 7
• RK 15

Do balotów:
• RB 505E18 i 22
• RB 505E30 i 37
• RB 505E45

do 3300 kg/h



TOMASSER® typu RB do rozdrabniania
agrobiomasy o wilgotności do 60%



Stacja Rozdrabniania Słomy
TOMASSER®SRS



Przykładowe linie produkcji brykietów

BIOMASSER® SET



Przykładowe linie produkcyjne cd.
• BIOMASSER® SOLO-SET i DUO-SET – MINI MOBILE

• BIOMASSER® MULTI  typu BM – duże linie do ok. 1500 kg/h



• BIOMASSER® MULTI typu BM - MOBILE 
brykietowanie agrobiomasy na polu przy stogu

Przykładowe linie produkcyjne cd.



Ile kosztuje szacunkowo rolnika
wyprodukowanie 1 tony brykietów ?

Do analizy przyjęto zestaw BIOMASSER® DUO-SET wytwarzający 
240 ton brykietów na rok. Zestaw tworzy kompletna linia 
brykietująca słomę o wilgotności od 10% do 30%, bez suszenia. 
Brykiety agro – ZŁOTY WĘGIEL

193,52 złkoszt produkcji 1 tony brykietów:

600 złśrednia cena detaliczna 1 tony brykietu:

450 złśrednia cena hurtowa 1 tony brykietu:

70 zł na 1 tonękoszt zbiórki słomy:

44,21 zł na 1 tonę brykietówamortyzacja:

23,31 zł na 1 tonę brykietówkoszt eksploatacji:

0,70 zł za 1 kWh koszt energii elektrycznej:



Ile kosztuje szacunkowo przedsiębiorcę 
wyprodukowanie 1 tony brykietów ze słomy? 

Do analizy przyjęto zestaw BIOMASSER® MULTI BM7 
(praca 2 zmianowa) wytwarzający 3.360 ton brykietów na rok. 
Zestaw tworzy kompletna linia brykietująca słomę o wilgotności 
od 10% do 30%, bez suszenia. Brykiety agro – ZŁOTY WĘGIEL

258,06 złkoszt produkcji 1 tony brykietów:

450 złśrednia cena hurtowa 1 tony brykietu:

1 rokczas zwrotu inwestycji

70 zł na 1 tonękoszt zbiórki słomy:

55,27 zł na 1 tonę brykietówamortyzacja:

32,99 zł na 1 tonę brykietówkoszt eksploatacji:

0,70 zł za 1 kWh koszt energii elektrycznej:



Dlaczego brykiety z agrobiomasy a nie 
baloty dla lokalnych ciepłowni i EC

1. Mniejsze i zautomatyzowane magazyny opału 

oraz zmniejszenie zagrożenia pożarowego

2. Jednorodna wartość energetyczna i cechy 

fizyczne opału

3. Niższe nakłady inwestycyjne na nowe kotły 

biomasowe oraz infrastrukturę paliwową

4. Zagwarantowana stała współpraca 

z lokalnymi rolnikami, krótki dystans i czas 

dostawy opału.



Brykiety ze słomy - korzyści dla rolnika

1. Stała i partnerska umowa z  ciepłownią 

na odbiór brykietów z lokalnie dostępnej 

agrobiomasy (słoma, trawa)

2. Uczciwa, opłacalna i aktualizowana cena 

na brykiety – gwarancją sukcesu

3. Dodatkowa praca i dochód dla rodziny rolnika

4. Ekologiczny i tani opał także na swoje potrzeby

5. Współudział w realizacji Gminnego Programu 

Gospodarki Niskoemisyjnej



BIOMASSER na świecie w 30 krajach



Nasza strona internetowa 
www.asket.pl



Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam 
do odwiedzenia naszego stoiska.

ul. Forteczna 12a          
61-362 Poznań
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl


