
 Hlavný cieľ

 Hlavným cieľom spoločnosti BIOPEL je vybudovanie Biomasového 
logistického centra – BLC, zameraného na zabezpečovanie drevnej suroviny, 
spracovanie a predaj celej škály pevných biopalív: pelety, priemyselné pelety, 
alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo        
a suché drevné štiepky.

 Ďalšie ciele:

ź podpora zvýšeného využívania pevných biopalív,
ź podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie,
ź založenie nového kompletného trhu s biopalivami,
ź implementácia inovatívnych výsledkov výskumu do praxe,
ź vytvorenie 33 nových trvalých pracovných tzv. „zelených miest“,
ź vytvorenie a podpora spolupráce medzi podnikmi,
ź vytvorenie zelených sezónnych pracovných miest,
ź redukcia skleníkových plynov využívaním OZE.

 BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu, nákup a predaj rôznych 
druhov pevných biopalív. V záujme ochrany životného prostredia sa zameriava na 
zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie emisií 
skleníkových plynov. Obyvateľom a rôznym druhom organizácií ponúka vhodné, cenovo 
prijateľné, domáce obnoviteľné zdroje energie.

www.biopel.skBiomasové logistické centrum – BLC

 Predstavuje komplexné skladovanie biopalív cez prípravu jednotlivých 
produktov, ich balenie a skladovanie až po predaj konečným odberateľom. 

 Sústreďuje na maximálnu efektívnosť, inovácie a prezentáciu zeleného 
podnikania a trvalo udržateľného spôsobu života. 

 Strategické ciele BLC:

ź zabezpečiť kvalitné drevné pelety pre potreby slovenského trhu i zahraničia, 
ź zabezpečiť výrobu kvalitných drevných štiepok a kusového dreva s vlhkosťou 

do 23 % pre potreby slovenského trhu, prípadne i zahraničia, 
ź zabezpečiť obchod a logistiku s kvalitnými drevnými peletami, briketami, 

drevnými štiepkami, kusovým drevom, peletami a briketami z poľno- 
hospodárskej biomasy,  

ź zabezpečiť skladovanie, balenie,  expedovanie drevných peliet a obchod               
s kvalitnými drevnými peletami, briketami, drevnými štiepkami, kusovým drevom, 
briketami a peletami z poľnohospodárskej biomasy,  

ź podporovať rozvoj výroby drevných peliet a peliet z poľnohospodárskej biomasy      
na Slovensku,

ź spracúvať použité drevné obaly,
ź podporovať rozvoj pracovných miest na Slovensku,
ź získavať odpadovú lesnú biomasu a odpadovú biomasu z drevospracujúceho 

priemyslu pre jej energetické využitie, 
ź využívať obnoviteľné zdroje energie hlavne biomasu a slnečnú energiu,
ź propagovať a podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku,
ź redukcia emisií Co2.

 Okrem výroby, predaja a distribúcie rôznych druhov biopalív BIOPEL 
prevádzkuje   a zabezpečuje:

 showroom – predvádzacia miestnosť slúžiaca na: 
ü propagáciu a prezentáciu pevných kvalitných biopalív a spaľovacích zariadení,
ü organizáciu rôznych podujatí pre verejnosť a záujemcov o biopalivá                    

a vykurovaciu techniku,
 poradenské centrum – pre kvalitu biopalív a prevádzku energetických zariadení,
 energetické centrum – zabezpečenie služieb s využívaním energie z biopalív,
 zavádzanie demonštračných inovatívnych aktivít – efektívnosť, zelené podnikanie,   
 trvalo udržateľný spôsob života,
 vytváranie zelených pracovných miest,
 zavádzanie nových environmentálnych technológií a systémov:

ü Biomasové logistické centrum, 
ü systém výroby a sušenia drevných štiepok a kusového dreva, 
ü systém nákupu, skladovania a expedície alternatívnych peliet a brikiet, 
ü mobilná sušiareň, 
ü prevádzkovaný systém vykurovania a prípravy teplej vody, 
ü ostrovný systém výroby elektrickej energie z fotovoltických panelov, 
ü systém zachytávania dažďovej vody, 
ü systém kontroly kvality biopalív.
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 Obchodný so�iment biopalív

 BIOPEL, a. s. sa zaoberá výrobou, nákupom, skladovaním, balením, 
expedíciou, obchodom a logistikou nasledovných druhov biopalív:

 Drevné pelety 6 mm ENplus - A1

tvar   valcovitý
priemer   6 mm
dĺžka   3,15 - 40 mm
sypná hmotnosť  min. 600 kg.m-3 
výhrevnosť  min. 4,59 kWh.kg-1 
obsah vody   do 10 %
obsah popola  do 0,7 %

 Drevné pelety  ENplus - A2

tvar   valcovitý
priemer   6 alebo 8 mm 
dĺžka   3,15 – 40  mm
sypná hmotnosť  min. 600 kg.m-3 
výhrevnosť  min. 4,53 kWh.kg-1 
obsah vody   do10 %
obsah popola  do 1,5 %

 Industriálne a alternatívne pelety 

tvar    valcovitý
priemer   8-10 mm (12 mm)
sypná hmotnosť  min. 600 kg.m-3
výhrevnosť   min. 4,45 kWh.kg-1
obsah vody   do10 %
obsah popola   do 3 %  (do 8 % u alternatívnych)

 Drevné a alternatívne brikety

tvar    hranatý, tehlovitý
rozmer   cca 80 x 100 mm 
dĺžka    do 200 mm
objemová hmotnosť  min. 1000 kg.m-3
výhrevnosť   min. 4,5 kWh.kg-1
obsah vody   do10 %
obsah popola   do 8 %

 Suché drevné štiepky

tvar    hranatý
rozmer   cca 20 x 30 mm 
dĺžka    50 mm
sypná hmotnosť  280 kg.m-3
výhrevnosť   min. 2,95 kWh.kgt-1
obsah vody   do 35 %
obsah popola   do 3 % 

 Kusové drevo mäkké/tvrdé

tvar   hranatý
dĺžka   cca 300 – 400 mm
výhrevnosť  min. 3,6 kWh.kg-1
                                    (v závislosti od druhu dreva)
obsah vody  do 25 %

B A L E N I E   A   D I S T R I B Ú C I A   B I O P A L Í V

Balenie Distribúcia

PELETY

15 kg vrecká 
(1 000 kg na palete)

Štandardné vozidlá s vlastným 
skladacím zariadením (max. do 6 t)

Kamiónová doprava
1 000 kg „big bagy“ 
(veľkoobjemové vaky)

Voľne sypané pelety Cisterna

BRIKETY 10 kg vrecká

Štandardné vozidlá s vlastným 
skladacím zariadením (max. do 6 t)

Kamiónová doprava

DREVNÉ 
ŠTIEPKY

Voľne sypané štiepky

Špeciálne kontajnery s pneumatickým 
vyprázdňovaním
Veľkokapacitné návesy s posuvnou 
podlahou („walking floor“)

KUSOVÉ 
DREVO

Kusové drevo uložené
na jednorazovej palete v prm 

(priestorový meter)

Štandardné vozidlá s vlastným 
skladacím zariadením (max. do 6 t)


