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 Csiba Béla okl. erdőmérnök, okl. közgazdász 1992-ben alapította a 
CSIBA FAIPARI SZOLGÁLTATÓ Kft-t.

 A „CSIBA” név fogalommá vált az elmúlt 25 évben a szakmában. 
Kiépült és stabil ügyfélkör a beszállítói és a vevői oldalon is.

 A cég az elmúlt 26 évben rendkívül intenzíven gyártott, 
forgalmazott új- és használt gépeket, faipari technológiai 
gépsorokat. A faipar mellett számos további szektorban is sikeres 
volt (erdő, fémipar, papíripar, mezőgazdaság stb.).



 GINOP K+F projekt keretében ContiBio biomassza-alapú mobil hőszolgáltató rendszert 
fejlesztünk Kőszegen, pilot-projekt

 Eredményeink a projekt végére: 
 prototípus: mobil, biomassza alapú hőszolgáltató egység,
 technológia: mobil, biomassza alapú hőszolgáltató technológiai rendszer
 szoftver: mobil, biomassza alapú hőszolgáltató rendszer tervező és üzemeltető szoftver
 szolgáltatás: ContiBio megújuló alapú energiatermelő hálózat tervezése (alapanyag-előállítástól 

a hő értékesítésig).



 300 kW teljesítményű apríték tüzelésű kazánblokk
 25-30 to/óra aprítékrostálási kapacitás
 2,5 Bar üzemi nyomásszint
 78 db üzemi zajszint
 6200 kg tömeg (kazánblokk)
 full automatic vezérlés
 15 m3 előtároló tartály
 hamutárolás szabványedényben
 rugalmas csatlakozási lehetőségek meglévő melegvíz-hálózatokhoz, akár 

gyorscsatlakozással is



 BioCon biomassza elemző mobil laboratórium

 Wood-Disp-30 mobil aprítékrosta

 15 m3 alapanyag-előtároló behordó csigával (20” cont.)

 H-300 apríték tüzelésű kazánblokk (20”cont.).







 Partnereink 25 éve ismerik a CSIBA nevet. Azon dolgozunk, hogy az új nevünket is 
megismerjék.

 A cég változatlan filozófiával, azonos telephelyen, a megszokott munkatársakkal, és új 
lendülettel folytatja tovább üzletvitelét. Alapvetően európai gyártókra fókuszálunk, 
tartós- és ár/érték arányban is értelmezhető technológiai megoldásokat kínálunk. A távol 
keleti gyártókat kritikával szemléljük, vannak pozitív tapasztalataink is.

 A vállalatoknál a technológia-fejlesztés alapvetően finanszírozás oldalról vezérelt, emiatt 
ebben a témában erősödünk (támogatás, hitel, lízing, EU-áfa, részletfizetés).

 ContiBio mobil őszolgáltató rendszerünk prototípusa alapján szolgáltatás, egyedi 
gépfejlesztés, szoftveres támogatás, technológiai támogatás

 Új honlapunk épül, webshop és szociális média kiegészítéssel: 
www.woodtechcsoport.hu
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