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Elastyczne rozwiązania 
recyklingowe w polskim 
wydaniu 

Firma Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. to uczestnik działającej w dziedzinie gospodarki odpadami i przetwór-
stwa tworzyw sztucznych znanej w Polsce rodzinnej Grupy Koltex, w ramach której jest ona producentem zaawansowanych 
jakościowo i technologicznie kompletnych linii do recyklingu tworzyw sztucznych. Koltex PRS z Kolbuszowej jest dziś wśród 
wiodących krajowych dostawców urządzeń do recyklingu odpadów PP, PE, LDPE, LLDPE, HDPE, PS. W branży tworzyw sztucz-
nych działa już od ponad 30 lat!

P
oczątki działalności firmy to przede wszystkim import 
maszyn do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych  
z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, następnie z Chin oraz prze-
prowadzanie remontów oraz stopniowa ich modyfikacja. 

Wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz stosując autorskie 
rozwiązania, z czasem firma postawiła na produkcję własnych 
maszyn. Od 10 lat Koltex Plastic Recycling Systems z powo-
dzeniem sprzedaje własne rozwiązania technologiczne a dzięki 
zagranicznej współpracy handlowej z czołowymi producentami 
maszyn i podzespołów, uzupełnia jedynie swoją ofertę tworząc 
kompletnie linie do recyklingu tworzyw sztucznych.

Podstawowym atutem oferty firmy są elastyczne i przemyślane 
rozwiązania dostosowane pod konkretne potrzeby poszczegól-
nych klientów, zapewniające niezawodność, dopasowanie oraz 
duży komfort użytkowania. Tą indywidualność w podejściu firma 
zawdzięcza sprawnie funkcjonującemu działowi R&D, złożonemu 
z zespołu konstruktorów wykorzystujących zaawansowane narzę-
dzia inżynierskie CAD 3, dzięki czemu realizacja zamówień na-
stępuje dopiero po opracowaniu projektu urządzenia w postaci 
wizualizacji 3D, a wdrożenie do produkcji odbywa się po szcze-
gółowej analizie i możliwej optymalizacji projektu. 

Dla ugruntowania własnej pozycji na rynku urządzeń do wy-
tłaczania i granulacji tworzyw sztucznych, Koltex PRS nieprze-
rwanie od 2011 r. jest jednym z rozpoznawalnych wystawców 
na międzynarodowych targach Plastpol. Obecnie w celu dosko-
nalenia oferowanych produktów firma 
prowadzi również zaawansowane prace 
badawczo rozwojowe, których wynikiem 
będzie wdrożenie nowoczesnych inno-
wacyjnych rozwiązań w technologii recy-
klingu tworzyw sztucznych. Jednym z nich 
jest projekt: „Opracowania innowacyjne-
go zespołu wytłaczająco-granulującego 
FRS (Foil Recycling System) do recyklin-
gu wysoko zadrukowanych i zanieczysz-
czonych odpadów foliowych” a drugim: 
„Wdrożenie innowacyjnej technologii 
DWFS (Double Wash and Floating Sys-
tem)”. Efektem tych prac są aktualnie 
realizowane przez Koltex PRS inwestycje 
budowlane – budowa hali produkcyjnej  

o powierzchni 1000 m2 z wyposażeniem w park maszynowy oraz 
planowana jest budowa budynku biurowego z częścią badawczo-
-rozwojową o powierzchni 240 m2.

LINIE DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH 
– SPECJALNOŚCIĄ OFERTY FIRMY
Koltex Plastic Recycling Systems w stawianej przed sobą misji 

kreowania „nowej i czystej przyszłości” doskonale rozumie kwe-
stie rosnącego znaczenia recyklingu odpadów tworzyw sztucz-
nych. Dlatego dla potrzeb uzyskiwania jak najlepszej jakości 
granulatów, produktami nr 1 w ofercie firmy są kompletne linie 
granulacyjne do tworzyw sztucznych: PP, PE, LDPE, LLDPE, PS, 
HDPE, ABS – w postaci folii oraz przemiałów tworzyw twardych. 
W zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju tworzywa, dla po-

Dzięki pasji i wieloletniej praktyce umiejętnie łączymy doświadczenie  
z kreatywnością. Naszym klientom dostarczamy skuteczne rozwiązania 
oferując szeroki zakres maszyn i urządzeń na poszczególnych etapach  
recyklingu:
l rozdrabniania i mielenia:
– młynów;
– rozdrabniaczy;
l mycia i suszenia:
– myjek wstępnych;
– myjek dynamicznych;
– wanien flotacyjnych;
– wirówek;
– kompaktorów ślimakowych;

l granulowania i wytłaczania:
– linii granulacyjnych;
– wytłaczarek;
– zagęszczarek;
l peryferii:
– układów plastyfikujących;
– wymienników sit;
– wirówek granulatu;
– przekładni wytłaczarek;
– wibracyjnych sit odwadniających;
– systemów granulacji. 
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trzeb przetwarzania lekko zadrukowanych 
materiałów folii będą to uniwersalne roz-
wiązania w postaci jednoślimakowych 
wytłaczarek serii KL-Z wyposażonych 
w kompaktor a dla materiałów sypkich  
w postaci przemiału – jednoślimakowe 
wytłaczarki serii KL-K z koszem zasypo-
wym. W ofercie firmy znajdują się również 
różne konfiguracje przeznaczone dla firm 
potrzebujących kompaktowych rozwiązań 
o stosunkowo niewielkiej wydajności, tj. 
300–400 kg/h, po rozwiązania rozbudo-
wane o dużej wydajności powyżej 1500 
kg/h. Są wśród nich linie kaskadowe wy-
tłaczarek serii KLT-Z przystosowane do 

czyszczącymi filtrami automatycznymi. Zaletą tego rozwiązania 
jest podniesienie aspektów ekonomicznych i redukcja kosztów 
serwisu poprzez m.in.: bieżące i automatyczne usuwanie za-
nieczyszczeń oraz ograniczenie do minimum pracy operatora 
(praca automatyczna). Pod względem technicznym zapewnia 
ono również długi czas przerwy pomiędzy kolejnym serwisami, 
brak ryzyka pracy na uszkodzonej siatce, przyczyniając się do 
podniesienia bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia ryzyka 
reklamacji. Dzięki zastosowaniu automatycznego rozwiązania 
filtrującego, duża powierzchnia filtracji pozostaje stale nie-
zmienna co zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia przepływu  
i stabilność parametrom tworzywa.

Sterowanie linii granulacyjnych w całości odbywa się poprzez 
rozproszony system sterowania z użyciem sterowników PLC  
i paneli dotykowych HMI marki OMRON – jednego z wiodących 
producentów automatyzacji produkcji, gdzie operator ma moż-
liwość podglądu na bieżąco parametrów procesu oraz zmia-
ny online tych parametrów. Sterowanie dodatkowo umożliwia 
sprawne serwisowanie i dokonywanie przeglądów, zwiększając 
dodatkowo ergonomię i bezpieczeństwo w użytkowaniu.

Klientom ceniącym estetykę wykonania w kompaktowej obu-
dowie firma Koltex PRS oferuje wytłaczarki serii QUALIA. Spe-
cjalne zaprojektowane osłony zewnętrzne tej serii zapewnią 
wygodny i ergonomiczny dostęp do poszczególnych części urzą-
dzenia, podnosząc jednocześnie jej poziom bezpieczeństwa  
w użytkowaniu.

Budowa linii granulacyjnych może różnić się w zależności od rodzaju prze-
twarzanego tworzywa, stopnia jego zanieczyszczenia i wymaganych do 
osiągnięcia norm jakościowych uzyskiwanych regranulatów. Typowa linia 
granulacyjna oferowana przez Koltex PRS składa się z:  
l podajnika taśmowego;
l kompaktora lub kosza zasypowego (w zależności od materiału poddawa-

nego recyklingowi);
l wytłaczarki;
l hydraulicznego zmieniacza sit;
l granulatora (systemu cięcia w płaszczu wodnym);
l stołu (sita) wibracyjnego; 
l wirówki granulatu; 
l systemu odbioru granulatu (leja transportowego i stacji pakowania);
l systemu sterowania.

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa 
tel. +48 17 227 36 82 
biuro@koltexprs.com, www.koltexprs.com 

mocno zadrukowanych i o większej wilgotności odpadów tworzyw 
folii i przemiałów, gdzie specyfika wytłaczania zakłada łagodniej-
szą obróbkę materiału. Każda wytłaczarka Koltex jest specjalnie 
zaprojektowana tak, by zapewnić najlepszą wydajność oraz naj-
wyższej jakości granulat. W tym celu dla zapewnienia lepszego 
uplastycznienia zadrukowanych odpadów, w wytłaczarkach Koltex 
zastosowano wielostopniowe systemy odgazowywania. Systemy 
te zapewniają skuteczną redukcję wytworzonego podczas wytła-
czania gazu i zapobiegają powstawaniu wad w postaci pęcherzy-
ków powietrza na produkcie końcowym.

Wysoką jakość produktom końcowym zapewniają wytłaczarkom 
przede wszystkim właściwe zaprojektowanie układów uplastycz-
niania, szczególnie ślimaków podających. W przypadku wytła-
czarek Koltex, specyfika produkcji i wytłaczania przetwarzanego 
tworzywa determinuje odpowiednio dobrana długość ślimaka 
(38:1–44:1) wraz z średnicą (od 80 do 200 mm), prędkości śli-
maka oraz zainstalowane moce silników (od 75kW do 500 kW).

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA FILTRACJI I STEROWANIA
Precyzja i dbałość o czystość przetwarzanego tworzywa linii 

granulacyjnych zapewniają specjalne rozwiązania firmy, którymi 
są systemy filtracji spełniające nawet najbardziej wygórowane 
wymagania jakościowe. Oprócz możliwości zastosowania tra-
dycyjnego automatycznego wymiennika sit filtracyjnych, firma 
Koltex PRS w ramach oferowania nowoczesnych rozwiązań dla 
recyklingu tworzyw sztucznych wprowadziła do swojej oferty 
bezsiatkowe obrotowe filtry tworzywa, zwane również samo-
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