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Ruszty belkowe 45cm      
                       

          

 
Żeliwne ruszty belkowe o długości 45cm są odlane z grubego i trwałego żeliwa 

modyfikowanego – jest ono przeznaczone do długotrwałej pracy w komorze spalania 

pieców i kotłów. Z ruszt belkowych można ułożyć palenisko o dowolnym wymiarze, 

który będzie wielokrotnością szerokości główki rusztu (wymiar ‚e’ na szkicu). Ruszty 

mają budowę specjalnie przystosowaną pracy w piecach o dużej mocy: są masywne 

(waga jednej belki to ok. 6kg) i mają dużą powierzchnię. Dzięki takiej konstrukcji ruszty 

nie przegrzewają się, gdyż ciepło z miejsc najbardziej narażonych na wysoką 

temperaturę jest przekazywane do całej objętości rusztu, a następnie do 

przepływającego powietrza podsycającego spalanie paliwa w komorze spalania pieca. 

Ruszty belkowe są uniwersalne dlatego stosuje się je w piecach centralnego 

ogrzewania, w ceramicznych piecach piekarskich, suszarniach oraz w piecach i kotłach 

przemysłowych. Na palenisku ułożonym z ruszt belkowych można spalać węgiel, 

drewno, brykiet, itp. Ruszty belkowe producent odlewnia żeliwa CABAN-ODLEWNIA. 

 

CABAN-ODLEWNIA Janusz Caban 
ul. Nowomiejska 13 A 
96-100 Skierniewice 
NIP: 836-000-01-30 
tel./fax: 46 880 91 02 
tel. kom.: 605 426 474 
E-mail: pc@caban-odlewnia.pl 
www.caban-odlewnia.pl 
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Wymiary żeliwnego rusztu belkowego o długości 45cm: 

 

Długość 
ruszta 

(a) [mm] 
b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] 

Waga 
[kg] 

450 35 46 100 43 33 20 6 

 

Wymiary ruszt mogą się różnić od podanych z tolerancją 1-2 mm, co wynika ze specyfiki technologii odlewania. 

 

 

W celu uzyskania informacji o aktualnej cenie i dostępności ruszt zapraszamy 

do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:  

tel.: 605 426 474 

e-mail: pc@caban-odlewnia.pl 

 

W celu zapoznania się z cała ofertą firmy zapraszamy do odwiedzania strony 

internetowej odlewni żeliwa i metali kolorowych CABAN-ODLEWNIA. 

Produkujemy żeliwne wyposażenie do pieców i kotłów (ruszta piecowe, belki 

podrusztowe, deflektory), odlewy maszynowe, odlewy ze stopów aluminium.  
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