за дървесна биомаса и
селскостопански отпадъци

Най-големият производител
на брикетни преси в света.

МАРИБОР

СЛОВЕНИЯ

ПРИСТАНИЩЕ
КОПЕР

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Luka Koper
6000 Копер
Словения

BIOLES HORIZONT
Корчекова улица 5
2000 Марибор
Словения

GPS:
N 45° 32‘ 59.676‘‘
E 13° 44‘ 22.679‘

GPS:
N 46° 33‘ 6.565‘‘
E 15° 37‘ 34.851‘‘

ПреДСтаВяНе
историята ни започва от 1990 г., когато бяхме една от първите частни компании в Словения със собствени продажби и
разпространение на твърди горива. Bioles Horizont d.o.o. (“Биолс Хоризонт” аД), като първа частна компания и многократен носител
на наградата “Бизнес газела” в областта на енергоснабдяването, се стреми непрекъснато да предоставя висококачествени продукти
и услуги дори и на най-взискателните клиенти. С отличен успех в продажбите ние постигнахме позицията на една от водещите
компании в североизточната част на Словения.
В съответствие с екологичната тенденция разширихме нашата програма с брикетиращи машини за дървесна биомаса и
селскостопански отпадъци. Ние поставяме околната среда пред бизнеса в нашето футуристично и технологично ориентирано
продуктово портфолио от брикетиращи инсталации за биомаса. Нашите растения се състоят от брикетираща преса тип RAM / PISTON
и тава за пелети с механичен процес. Нашите брикетни преси предвещават зелена ера, като създават по-евтино и алтернативно
гориво за скъпоструващите и бързо изчезващи изкопаеми горива като природен газ, въглища, лигнитни въглища, дизелово гориво и
други, като превръщат агроотпадъци, отпадъци от горското стопанство и битови отпадъци в биомаса брикети.
Нашите непрекъснати иновации и технологични подобрения при създаването на портфолио брикети от биомаса от световна
класа, са нашият начин за лечение на майката Природа и околната среда, за намаляване на въглеродния отпечатък, причинен от
прекомерни промишлени и други форми на емисии, като насърчаваме използването на брикети от биомаса.

ВиЗия

МиСия

“Ние ще се превърнем в успешна и социално отговорна
компания, съсредоточена върху удовлетвореността на
клиентите – експерт с изключително доволни клиенти. В Bioles
Horizont ние осигуряваме висококачествени, икономични и
чисти начини за отопление и в същото време се грижим за
удовлетвореността на клиентите.”

“С реализацията на природни източници на енергия ние се
ангажирахме да създадем здравословно, чисто и безопасно
настояще и бъдеще за нашето общество и за света като цяло.”

аНгаЖиМеНт За КаЧеСтВо
Ние се ангажираме да предложим висококачествени брикетиращи машини, които отговарят на международните норми за
качество. ето защо прилагаме строги системи за контрол на качеството и процедури за тестване. Нашият отдел за контрол
и гарантиране на качеството е изключително бдителен по отношение на целия производствен процес, още от покупката на
суровини до превоза на готови стоки. За да осигурят безупречна производителност, всички машини се тестват върху добре
дефинирани параметри за качество и производителност в собствената ни лаборатория за проверка на качеството.
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ПроеКтЪт ДеЙСтВаЙ ЗелеНо
горивото е основна необходимост за всяка индустрия, а чистата околна е основна грижа
на нашето общество. Всяка година се генерират милиони тонове селскостопански
отпадъци и биомаса, които се разрушават или изгарят неефективно в свободна форма,
причинявайки замърсяване на въздуха. тези отпадъци могат да бъдат рециклирани и
могат да осигурят възобновяем източник на енергия чрез преобразуване на отпадъците
от биомаса в горивни брикети с висока плътност без добавяне на каквото и да било
свързващо вещество. това рециклирано гориво е от полза за околната среда, тъй като
запазва природните ресурси. това, което много хора не знаят, е, че рециклирането
също така предотвратява глобалното затопляне, което има пряко въздействие върху
глобалния климат.
Няма по-добър проект от това да се генерират приходи от аграрни и горски отпадъци,
като същевременно се опазва околната среда и се произвежда зелена енергия.
този проект предвижда производство на възобновяема енергия от отпадъци.
екологичното гориво се произвежда от селскостопански, горски и промишлени
отпадъци. отпадъците от тези източници се използват като суровина в този проект,
а крайният продукт се нарича брикети. основната концепция на този проект е да
произвежда биогорива от селскостопански отпадъци, които иначе биват унищожени
или изгорени неефективно в свободна форма, причинявайки замърсяване на въздуха.
тези отпадъци не могат да бъдат напълно унищожени, но можем да ги използваме като
възобновяем източник на енергия, като преработваме отпадъците от биомаса в горивни
брикети с висока плътност с помощта на брикетиращото растение и произвеждаме
брикети, които в крайна сметка произвеждат енергия. Можем да кажем, че основната
концепция на този проект е осигуряването на екологично чиста енергия на ниска цена.
Суровината в този проект се осигурява от отпадъци. този проект изисква от 40 до 90 к.с., в
зависимост от модела. Също така изисква минимум 1000 квадратни метра пространство
за работа и съхранение на материалите.
Не е необходима специална земя или навес, но подходящо пространство и навес може
да даде най-добри резултати при производството и съхранението.
този проект превръща биомасата с ниска плътност в гориво с биомаса с висока
плътност, наречено брикети, биогорива или бели въглища. Брикетите се произвеждат
от селскостопански или горски отпадъци, които могат да се използват ефективно като
най-добър заместител на всяко изкопаемо гориво (въглища или дърво) и могат лесно да
бъдат използвани в различни видове топлинни приложения.
Перспективи: Перспективите пред производството на брикети са огромни, тъй като
търсенето на енергия се увеличава с всеки изминал ден, докато предлагането на
естествени изкопаеми горива е ограничено. освен това правителството на индия обяви
поредица от стимули за насърчаване на този проект и за инсталиране на брикетиращи
инсталации, тъй като целият свят е ангажиран с разработването на алтернативни
източници на енергия. той се разпространява в отрасъла като основен проект за
възобновяема енергия в целия свят. Проектът осигурява отлични перспективи. общият
период на изплащане на проекта е приблизително 2 години. това е напълно екологично
чист и безопасен проект. това е екологичен проект за възобновяема зелена енергия.
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дървени
стърготини
Горски отпадъци и
дървесна кора

Слънчогледови
стъбла и люспи

Дървен
чипс

Слама

Багаса от
захарна
тръстика

оризовите
люспи

много
други
материали

царевични
кочани

ПреДиМСтВа На

брикетирането
Брикетите от биомаса са екологичен, възобновяем, бездимен,
икономичен и неконвенционален източник на енергия.
Брикетите са 100% естествени и се произвеждат без
използване на свързващи средства, т.е. без използване на
химикали или сяра.
Брикетите от биомаса имат висока специфична плътност
от 1200 kg/m3 и обемна плътност 800 kg/m3, в сравнение
с 60 до 180 kg/m3 свободна биомаса. Като се има предвид
тяхната плътност и компактност, брикетите са идеални за
транспортиране на дълги разстояния.
В сравнение с насипната биомаса или дърва за огрев,
разходите за натоварване, разтоварване и преместване са
много по-ниски. Също така е необходимо много по-малко
място за съхранение поради размера и формата на брикетите,
което ги прави лесни за съхранение.

освен че са по-евтина алтернатива на конвенционалните
горива, достъпността на селскостопански отпадъци в
достатъчно количество прави бъдещето на брикетирането
на биомаса още по-ярко. С нарастващата информираност и
нарастващото търсене на брикети от биомаса, все повече
компании от различни сектори осъзнават ползите от
брикетирането.
По-важното е, че правителствата на различни страни също
осъзнават значението на биомасата като по-евтин и екологичен
алтернативен източник на енергия. Правителствата насърчават
обработката на биомаса с множество данъчни облекчения и
финансови стимули. тези действия спомагат за увеличаването
на използването на биобрикети като алтернативен източник
на възобновяема енергия.
Високата перспективност на проекта в рамките на две години
го прави още по-благоприятен за инвестиции.

В сравнение с другите горива брикетите могат да произвеждат
относително по-силна топлина. тази по-голяма ефективност
може да се отдаде на ниската им влажност и висока плътност.
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Фото галерия
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SUPER 65

SUPREME 75

JUMBO 90

Брикетираща машина - 65 mm

Брикетираща машина - 75 mm

Брикетираща машина - 90 mm

Първият модел, разработен от нас,
съчетание на технологичен блясък
и иновативност, е Super 65, който
произвежда брикети с диаметър 65
мм почти на себестойност. този модел
е най-подходящият за постигане на
средна производствена мощност с
минимален капиталов отлив.

Нашите модели Supreme 75 са
идеалният избор за производителя,
който търси продукция в диапазона от
800 до 1000 кг/ч и все още не е готов
да инвестира в инсталация от модел
Jumbo 90. тази машина работи с чукова
мелница
(прахообразна
машина),
която раздробява суровината на помалки парчета/прах, подходящи за
последните стъпки на брикетиращия
процес.

Най-забележителният и водещ продукт
в нашето продуктово портфолио е
Jumbo 90. този модел е въоръжен с
технология за рязане и е конструиран
така, че да осигурява максимална
мощност. Нашият иновативен продукт
е изключително икономичен и с
превъзходни технически качества.

Всички електрически
компоненти са от марката
Siemens.

Максимален производствен капацитет до 1,800
кг/ч суровина.

Масивна конструкция
със стандартен дизайн.

Допустим размера на
суровината: до 25 мм
може да се работи без
чукова мелница.

Проектиран със
специална сензорна
система, която да
показва температурата
на машината.

Произвежда готови
брикети с висока
плътност с диаметър 60,
75 или 90 мм.

Лесната за работа
система помага да
се спестят разходи в
производството.

Надежден прахоустойчив
дизайн на основните
компоненти.

Специални сигнални
системи алармират за
всеки малък или голям
проблем в машината.
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СЪДЪрЖаНие На КоМПлеКта
списък на цялото стандартно оборудване, части и резервни части, които се доставят
с машината за брикети.
ЧАСТ А

индукционни двигатели, електрически табла
и резервни части (марка SIEMENS).

Основната инсталация за производство на
брикети включва:
Корпус, работно колело, колянов вал, щанга,
втулка и бутало;

ЧАСТ Б

Инсталация за обработка на материали:

електрически мотор с найлонов задвижващ
ремък;

Шнеков транспортьор с дължина 6 m с
дебелина на червяка 5 мм;

Пълна система за смазване и филтриране;

редуктор (ELECON 3.54 - NU) с
електродвигател 3 к.с.;

електромотор с мощност 3 к.с. на системата
за смазване с маслена помпа и манометър;
Шнек със стандартна предавка ELECON
NU 5, мотор с мощност 10 к.с. (1440 об/мин) и
аксесоари;
резервни части като цилиндър, бутало, калъп,
Цанги, матрица и маслено уплътнение;
Държач за матрица и пръстеновидна скоба;

Плъзгач, променлива макара и клиновиден
ремък за контрол на скоростта.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Заедно с пресата JUMBO 90 се доставят и
комплект бързоизносващи се резервни
части:

Скоба за притискане на държача;
Повдигаща стойка с верига
(с товароподемност 2 т);

Цилиндри: 4 бр.

гнездо, охлаждащи линии (обща дължина 10 m);

Цанги: 10 бр.

електрическо табло 51 Hz с контроли за
управление на машината;

Матрици: 3 бр.

Калъпи: 4 бр.

електрически сензори (за държача на
матрицата, втулката на буталото, маслената
система);

Маслено уплътнение (за колянов вал, бутало,
цилиндър, разпределителна кутия): 2
комплекта
Червяк: 1 + 1 бр.

Крепежни болтове, макара и др;

разпределителна кутия: 1 + 1 бр.

основен канал за главния двигател;

Държач на цилиндър: 2 бр.

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

средно 1.200 - 1.800 кг/ч

средно 800 - 1.000 кг/ч

средно 700 - 800 кг/ч

Готов размер на продукта

90 мм диаметър

75 мм диаметър

65 мм диаметър

Дължина на брикетите

100 мм до 350 мм

100 мм до 350 мм

100 мм до 350 мм

Форма на готовия продукт

Цилиндрична

Цилиндрична

Цилиндрична

Размер на суровия материал

до 25 мм

до 15 мм

до 10 мм

дървени стърготини (приблизително)

от 1.500 до 1.700 кг/ч

от 800 до 950 кг/ч

от 700 до 800 кг/ч

Слама (приблизително)

от 1.000 до 1.200 кг/ч

от 650 до 750 кг/ч

от 600 до 700 кг/ч

Багаса от захарна тръстика (приблизително)

от 1.000 до 1.300 кг/ч

от 600 до 750 кг/ч

от 450 до 550 кг/ч

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производствен капацитет
(зависи от суровината)

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

Фъстъчени черупки (приблизително)

от 1.800 до 2.500 кг/ч

от 800 до 1000 кг/ч

от 700 до 900 кг/ч

Други и смесени суровини (приблизително)

от 1.200 до 1.800 кг/ч

от 750 до 950 кг/ч

от 600 до 700 кг/ч

Необходима мощност

от 140 до 200 кг/м3

от 140 до 200 кг/м3

от 140 до 200 кг/м3

Съдържание на влага

8-12%

8-12%

8-12%

1.200 кг/см

1.200 кг/см

1.200 кг/см

Необходима мощност

91 Л.с. / 68 kW

70 Л.с. / 53 kW с мелница за прах

65 Л.с. / 49 kW с мелница за прах

Практически използван ток

75 - 85 A (приблизително)

60-70 A (приблизително)

55-60 A (приблизително)

Средна консумация на енергия

30 - 40 единици/час

28- 32 единици/час

26- 28 единици/час

РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ

Брикетиращо налягане

(брикетиране без безоловни)

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ
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ПреВрЪЩаЙте отПаДЪЦите В гориВо С

нашата преса за брикети
Ние сме една стъпка напред от останалата част на пазара с нашия иновативен подход в
областта на възобновяемата енергия. Ние предлагаме алтернативно гориво на природния газ,
въглищата, лигнита, дизела и много други, тъй като те ще изчезнат в близко бъдеще. Използваме
нова технология за брикетиране без свързващи вещества, която помага за превръщането на
биологичните отпадъци в брикети от биомаса, без да се използват никакви химикали.

Действайте зелено,
действайте възобновяемо с нашата брикетираща машина!

Европейски упълномощен
представител:

Bioles Horizont d.o.o.
Корчекова улица 5
2000 Марибор
Словения
тел.: +386 5 909 66 03
електронна поща: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si

