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Ο Όμιλος εταιρειών ΒΙΟΤΕΝ είναι δυναμικός και αναπτυσσόμενος με παρουσία στην Ελλάδα,  

Ρουμανία και Γκάνα.  Δραστηριοποιείται στην έρευνα-παραγωγή και εμπορία στερεών βιοκαυσίμων 

από το 2007. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και διατηρεί υποκαταστήματα 

στις Αλυκές Κίτρους Πιερίας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 40.000τ.μ.,  και στην Παιανία Αθήνας, σε 

4.500τ.μ. Το 2009 προχώρησε στην αγορά εργοστασίου παραγωγής μπρικέτας – ξυλάνθρακα στην 

Μαλαισία και το 2010 το μετεγκατέστησε στην Ρουμανία σε ένα χώρο 50.000τ.μ. 

Η δυνατότητα παραγωγής είναι 8.000 τόνοι ετησίως. Το 2013 προχώρησε στην ίδρυση ενός νέου 

εργοστασίου παραγωγής pellets στην Ρουμανία με δυνατότητα παραγωγής 25.000 τόνους τον 

χρόνο. Έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Αυστριακή εταιρεία GENOL GmbH, η οποία 

κατέχει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά, με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία μεγάλης 

ποσότητας στερεών βιοκαυσίμων. 

Το 2014 ίδρυσε εταιρεία στην Γκάνα της Αφρικής, όπου ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία 

παραδοσιακού ξυλοκάρβουνου.

Μπρικέτα- Ξυλάνθρακα

Το εργοστάσιο της ΒΙΟΤΕΝ στην Ρουμανία, εκτάσεως 50.000τ.μ., απασχολεί 100 άτομα 

εξειδικευμένου προσωπικού και έχει δυνατότητα παραγωγής 8.000 τόνους ετησίως. 

Η μπρικέτα – ξυλάνθρακα, είναι ένα καινοτόμο και 100% βιολογικό προϊόν, φυσικό τόσο ως προς τις 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται όσο και ως προς την διαδικασία παραγωγής του. Το τελικό 

προϊόν ελέγχεται ως προς την ποιότητά του από κορυφαία εργαστήρια του εξωτερικού και οι πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούνται είναι επιλεγμένες με αυστηρά κριτήρια. Η ΒΙΟΤΕΝ αφουγκραζόμενη την 

ανάγκη για οικονομία και έχοντας οικολογική συνείδηση προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και αποτελεί 

μακράν την οικονομικότερη λύση. 

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

 Είναι ένα 100% βιολογικό προϊόν.

 Έχει εξαιρετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα (περίπου 90%).

 Μεγάλη διάρκεια καύσης.

 Υψηλή θερμοκρασία καύσης (περίπου 8000cal/kgr)

 Δεν δημιουργεί σπίθες κατά την καύση.

 Δεν δημιουργεί καπνό.

 Δεν αφήνει οσμές.

 Δεν αφήνει στάχτες (λιγότερο του 2% του αρχικού όγκου).

 Εύκολο, λόγω του σχήματος και του μεγέθους του, στον χειρισμό και την αποθήκευση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξάγωνες μπρικέτες με οπή στην μέση και κατά μήκος

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ: παρασκευάζεται με  πριονίδι

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

 Συλλογή πριονιδιού.

 Διαλογή: Η πρώτη ύλη χωρίζεται σε ποιότητες και γίνεται το ανάλογο μείγμα χωρίς 

προσθήκη ξένων υλικών και στην συνέχεια κοσκινίζεται για να υπάρξει η κατάλληλη 

κοκκομέτρηση.

 Ξήρανση: Η πρώτη ύλη ξηραίνεται με αερομεταφορά.

 Συμπίεση: Η πρώτη ύλη αφού έχει την κατάλληλη υγρασία συμπιέζεται στις 

μπρικετομηχανές ώστε να προσλάβει την επιθυμητή πυκνότητα. Η συμπίεση και το σχήμα του 

προϊόντος είναι ιδανικά για να αποδώσει τις υψηλές θερμαντικές του ιδιότητες.

 Κλιβάνωση/ Πυρόλυση: Το σχηματοποιημένο προϊόν μπαίνει στα ειδικά βαγόνια που με 

την σειρά τους μπαίνουν σε ειδικούς κλιβάνους στους οποίους γίνεται η πυρόλυση- 

ανθρακοποίηση, σε θερμοκρασία 850ο-1000ο κελσίου και για περίπου τέσσερις ημέρες.

 Ψύξη/ Διαλογή/ Διάθεση: Ακολουθεί μια περίοδος περίπου δύο ημερών όπου το προϊόν 

αποθηκεύεται σε προστατευμένο χώρο για να ψυχθεί και στην συνέχεια γίνεται η διαλογή 

των ποιοτήτων, η συσκευασία και η διάθεσή του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το προϊόν συσκευάζεται και διατίθεται σε χαρτοκιβώτια των 5kg, 9kg, 10kg.

ΧΡΗΣΗ: Είναι το ιδανικό προϊόν για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης, κυρίως για επαγγελματική 

και για κάθε άλλη παρόμοια χρήση.
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Το εργοστάσιο της ΒΙΟΤΕΝ στην Ρουμανία απασχολεί 30 άτομα και έχει δυνατότητα παραγωγής 

25.000 τόνους τον χρόνο. Επίσης αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην Τουρκία την GENOL σε όλη 

την γκάμα των στερεών βιοκαυσίμων. Τα pellet παράγονται από καθαρό ξύλο κωνοφόρων δέντρων 

σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα για αυτό είναι τα ποιοτικότερα που κυκλοφορούν 

στην αγορά. 

Επίσης έχει την δυνατότητα να εμπορευτεί σε πολύ καλές τιμές κάθε είδους στερεού βιοκαυσίμου 

ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Η εταιρεία GENOL είναι η μεγαλύτερη Αυστριακή εταιρεία, 

μέλος του Ομίλου RWA, στην διακίνηση και εμπορία συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων wood 

pellet – agro pellet στην αγροτική οικονομία της Αυστρίας. Επιπλέον, ο όμιλος εταιρειών ΒΙΟΤΕΝ 

συνεργάζεται με το Εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής  ανάπτυξης και με το κέντρο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο όσο αφορά την έρευνα και την πιστοποίηση pellet όσο και την 

συμμετοχή σε ενεργειακά projects βιομάζας. 

Ο όμιλος επίσης συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων 

τα οποία ακολουθούν την διαδικασία torrifica�on και απευθύνονται σε μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα εμπορίας pellet μέσω του οργανισμού GENOL έχει πρόσβαση σε 

εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο και δυνατότητα μεγάλου όγκου εισαγωγών ανάλογα με τις 

ενεργειακές ανάγκες του κάθε πελάτη. 

Λαμβάνει επίσης μέρος σε όλα τα συνέδρια Βιομάζας που πραγματοποιούνται σε μεγάλες 

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις στον κλάδο, σε 

συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο της AEBIOM ( European Biomass Associa�on ). Στον τομέα 

των logis�cs ο όμιλος διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μπορεί να 

καλύψει πανελλαδικά οποιαδήποτε παραγγελία.



E C O  S O L I D  B I O F U E L Sgroup

Ξυλάνθρακας

Το εργοστάσιο παραγωγής ξυλάνθρακα βρίσκεται στην Accra της Γκάνας στην Αφρική και παράγει 

υψηλής ποιότητας ξυλάνθρακα. Η ΒΙΟΤΕΝ δίνει έμφαση τόσο στην ποιότητα των πρώτων υλών όσο 

και στις διαδικασίες παραγωγής ξυλάνθρακα. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι τροπικά ξύλα με μεγάλη πυκνότητα και οι διαδικασίες 

παραγωγής γίνονται κάτω από αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν 

να παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις. 

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην βιομηχανική παραγωγή ξυλάνθρακα καθώς και τμήμα 

έρευνας, το οποίο καθημερινά βελτιώνει τις διαδικασίες παραγωγής. Το γεγονός αυτό μας δίνει την 

δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα με εξαιρετική ποιότητα σε μεγάλη ποσότητα και 

ασυναγώνιστες τιμές.

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

 Μεγάλη διάρκεια καύσης

 Ανάβουν εύκολα 

 Μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα

 Μεγάλη θερμογόνο δύναμη



group
e-mail:info@bioten.gr 

Κεντρικά: Σαλαμίνος 10 Θεσσαλονίκη
Υποκ/μα: Αλυκές Κίτρους, Πιερία Τηλ.:23510 71323 / 71597, Fax: 23510 72102
Υποκ/μα: Αμπελώνος, Παιανία, Αθήνα.: 210664 1217, Fax: 210664 1218 

Charcoal Briquette Plant: Str. Crinului, Nr. 15
Comanesti, Bacau, Romania, Tel: +40 2343 70689 

Pellet Plant: 15 CiprianPorumbescu, Humorului, Suceava, Romania

Lump Wood Charcoal Plant: L.I.4 Light - Industrial Area, Spintex Road, Accra - Ghana
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