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PŘEDSTAVENÍ
Naše začátky sahají do roku 1990, kdy jsme byli mezi prvními soukromými společnostmi ve Slovinsku s vlastním prodejem a distribucí
pevných paliv. Bioles Horizont d.o.o., si jako první soukromá společnost a vícenásobný držitel ocenění Gazela v oblasti zásobování
energií dovolujeme zdůraznit, že všem našim, i těm nejnáročnějším, kupcům vždy nabízíme vysoce kvalitní výrobky a služby. S
výbornými prodejními úspěchy se umisťujeme mezi vedoucími společnostmi na severovýchodě Slovinska.
V souladu s ekologickým trendem jsme náš program rozšířili o lis na briketování lesní biomasy a zemědělský odpad. S naším do
budoucnosti a technologicky směřovaným programem na briketování biomasy stavíme životní prostředí před podnikání. Naše lisy
na briketování jsou složeny z lisu, typ TRN/BAT a zásobníku s mechanickým dávkováním. Naše lisy na briketování jsou hlasatelé
zelené doby, kdy drahá a rychle se vyčerpávající fosilní paliva, jako jsou zemní plyn, uhlí, lignit, naftu apod. budou nahrazena cenově
výhodnějším a alternativním palivem, kdy zemědělské, lesní a komunální odpady přepracujeme do briket z biomasy.
Neustálou inovativností a technologickým vývojem jsme vytvořili špičkové stroje na briketování, což je náš příspěvek k ochraně
přírody a životního prostředí, neboť se díky použití strojů na briketování biomasy snižuje obsah oxidu uhličitého, který je důsledek
přílišných průmyslových a jiných forem emisí.

VIZE

POSLÁNÍ

“Staneme se úspěšnou a společensky odpovědnou
společností, soustředěnou na spokojenost kupců –
odborníkem s výjimečně spokojenými kupci.“ V Bioles
Horizontu zajišťujeme vysoce kvalitní, ekonomické a čisté
způsoby vytápění, zároveň pečujeme o spokojenost partnerů.”

“Prodejem přírodních zdrojů energie jsme se zavázali k
vytváření zdravé, čisté a bezpečné přítomnosti a budoucnosti
jak naší společnosti, tak světa.”

ZAVÁZÁNI KVALITĚ
Zavázáni jsme k nabídce špičkových strojů na briketování, které jsou v souladu s mezinárodními normami kvality. K tomu
používáme přísné systémy kontroly kvality a postupy testování. Naše oddělení kontroly a zajišťování kvality pečlivě sleduje celé
výrobní procesy bezprostředně od nákupu surovin až do odeslání konečných výrobků. Abychom zajistili bezchybnou činnost,
jsou v naší vlastní laboratoři pro kontrolu kvality všechny stroje testovány v přesně stanovených parametrech kvality a výkonnosti.
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PROJEKT GO GREEN
Palivo je základní potřeba každého průmyslu a čisté životní prostředí je nejdůležitější
starost naší společnosti. Každý rok jsme konfrontováni s miliony tun zemědělských
odpadů a biomasy, které se neúčinně zničí nebo shoří v rozsypaném stavu, což znečišťuje
vzduch. Tyto odpadky je potřeba recyklovat a zajistit tak obnovitelný zdroj energie, kdy
odpad z biomasy slisujeme do briket s vysokou hustotou bez přidání jakéhokoliv pojiva.
Recyklované palivo je užitečné pro životní prostředí, neboť chrání přírodní zdroje. Mnozí
lidé nevědí, že recyklace zabraňuje globálnímu oteplování, které má přímý vliv na globální
podnebí.
Není lepší projekt než vytvářet zisk ze zemědělských a hospodářských odpadů, chránit
globální životní prostředí a vyrábět zelenou energii.
Strojem na briketování vyrábíme obnovitelnou energii z odpadků. Pro životnímu prostředí
šetrné palivo se vyrábí ze zemědělských, hospodářských a průmyslových odpadků.
Naše surovina jsou odpadky z těchto zdrojů a konečným výrobkem jsou brikety. Hlavním
konceptem stroje je výroba biopaliv ze zemědělských odpadků, které se neúčinně zničí
nebo spálí v rozsypaném stavu a tak znečišťují vzduch. Uvedené odpadky nemůžeme
úplně zničit, můžeme je použít jako obnovitelný zdroj energie tak, že odpad z biomasy
změníme na brikety s vysokou hustotou, a sice s pomocí stroje na briketování a výrobu
briket, které nám dávají energii. Můžeme říct, že základní úloha tohoto projektu je s
nízkými náklady zajistit energii bez znečišťování.
Surovinou pro lis na brikety jsou odpadky. Stroj vyvíjí od 40 do 90 KS (koňských
sil), v závislosti na modelu. Místo pro postavení musí být velké nejméně 1000 metrů
čtverečních, jak pro práci, tak i pro ukládání materiálu.
Potřebné není žádný zvláštní pozemek nebo sklad, postačuje pouze vhodný prostor pro
odpovídající výrobu a sklad.
Lis změní biomasu s nízkou hustotou v biomasu s vysokou hustotou, to je do briket, biouhlí nebo bílého uhlí. Brikety vyrobíme ze zemědělských nebo lesních odpadů, které je
možné účinně použít jako nejlepší náhradu kteréhokoliv fosilního paliva (uhlí nebo dřevo)
a je možné je snadno použít při různých typech teplotního použití.
Viabilita (schopnost vývoje): Přínosnost výroby briket je velmi vysoká, protože jsou
poptávky po energii ze dne na den větší, zatímco je zásobování přírodními fosilními
palivy omezené. Kromě toho indická vláda ohlásila množství pobídek na podporu tohoto
projektu a umístění lisů na výrobu briket, neboť se celý svět stará o rozvoj alternativních
zdrojů energie. V průmyslu se promuje jako hlavní projekt obnovitelné energie na celém
světě. Je výbornou investicí, která se vrátí přibližně do 2 (dvou) roků. Neznečišťuje
životní prostředí a nepředstavuje žádné nebezpečí. Je to k životnímu prostředí šetrný
obnovitelný projekt zelené energie.
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PŘEDNOSTI

briketování
Brikety z biomasy jsou k životnímu prostředí šetrný, obnovitelný, ekonomický a nekonvenční zdroj energie, který neobsahuje smog. Brikety jsou 100% přírodní a jsou bez přidání
dodatečných pojiv, to je bez použití chemikálií nebo síry.
Brikety z biomasy mají vysokou specifickou hustotu 1200 kg/
m3 a násypnou hustotu 800 kg/m3 v porovnání s od 60 do
180 kg/m3 volně ložené biomasy. Kvůli své hustotě a kompaktnosti jsou brikety výborné pro převoz na dlouhé vzdálenosti.
V porovnání s volně loženou biomasou nebo palivovým dřívím
jsou náklady na nakládku, vykládku a dopravu podstatně
nižší. Stejně tak je kvůli velikosti a tvaru briket zapotřebí o
mnohem méně prostoru na skladování, tedy se brikety snáze
skladují.

Kromě toho, že jsou brikety levnější alternativou konvenčním
palivům, je budoucnost briketování biomasy díky dostupnosti velkého množství zemědělských odpadů ještě světlejší.
Povědomí o briketách a poptávky po nich se zvyšují a stále
více společností v různých sektorech poznává přednosti
briketování.
Velmi důležité je, že vlády různých států poznali význam
biomasy jako levnějšího a pro životní prostředí šetrnějšího
alternativního zdroje energie. Vlády podporují přepracování
biomasy různými daňovými úlevami a finančními pobídkami.
Tato opatření pomáhají zvyšovat použití bio-briket jako alternativní zdroj obnovitelné energie.
Protože se projekt vrátí již do dvou let, je investice do projektu
velmi atraktivní volbou.

Brikety mohou vyrábět intenzivnější teplo než jiná paliva.
Vyšší účinnost je možné připsat jejich nízké vlhkosti a vysoké
hustotě.
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SUPER 65

SUPREME 75

JUMBO 90

65 mm lis na briketování

75 mm lis na briketování

90 mm lis na briketování

První model, který jsme vyvinuli a
se kterým jsme vstoupili na cestu
technologické velkoleposti a novinek,
je Super 65, který vyrábí brikety s
průměrem 65mm, s minimálními
náklady na proces. Provedení tohoto
modelu umožňuje střední výkonnost s
minimálním odčerpáním kapitálu.

Náš špičkový model Supreme 75 je
ideálním výběrem pro výrobce, který
hledá stroj s kapacitou od 800 do
1000 kg/h a ještě není připraven na
nákup modelu Jumbo 90. Tento stroj
podporuje také kladivový mlýn (drtič),
který surovinu rozdrtí na drobné kusy,
vhodné pro konečnou fázi briketování.

Jumbo 90 je výjimečný a vedoucí
výrobek z našeho portfolia výrobků.
Vyniká technologií řezání, která
umožňuje maximální výkonnost. Je to
náš inovativní výrobek s výjimečnou
nákladovou účinností a na nejvyšší
technické úrovni.

Všechny elektrické
komponenty jsou značky
Siemens.

Nejvyšší výrobní výkonnost do 1800 kg/h
surovin.

Těžká konstrukce ve
standartním provedení.

Přijatelná velikost suroviny:
do 25 mm může pracovat
bez kladivového mlýnu.

Provedení se zvláštním
systémem senzorů, který
ukazuje teplotu stroje.

Vyrábí brikety s vysokou
hustotou s průměrem 60,
75 nebo 90 mm.

Systém s jednoduchým
ovládáním umožňuje úsporu výrobních nákladů.

Spolehlivé prachotěsné
provedení hlavních
komponent.

Zvláštní sirény poplašného
systému upozorní na
případné menší nebo větší
problémy na stroji.
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PŘÍLOHY
Seznam standardního vybavení, částí a náhradních dílů, které jsou dodávány
společně s vaším lisem na briketování.
ČÁST-A

ČÁST-B

Hlavní jednotku lisu na briketování tvoří:

jednotka pro nakládání s materiálem:

Konstrukce, dávkovací kolo, kliková hřídel,
tyč, lišta a píst;

6-metrový dopravní šnek s 5 mm
šířkou šneka.

Elektrický motor s plastovým řemenem;
Mazací systém s filtrem;

reduktor (ELECON 3,54 - NU) s 3 HP
elektromotorem.

Olejové čerpadlo s trojfázovým motorem a
manometrem;

skluzný žlab, variabilní řemen klínový řemen
pro kontrolu rychlosti

Dávkovací šnek se standartním pohonem
ELECON NU 5 in 10 KM (1440 obr./min.) a
pomůckami;
Pomocné náhradní díly, jako jsou trn,
kónusová forma (matrice), upínací čelist,
dělená matrice a olejové těsnění;

NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly dodávané společně s JUMBO
90 lisem:

Držák matrice a kruhová objímka;

raznice: 4 kusy
kónusová matrice: 4 kusy

Držák na upevnění matrice;

upínače: 10 kusů

Zvedák s řetězovými kleštěmi
(kapacita 2 Mt / Tn);

dělená matrice: 3 kusy

Hlavní zásuvka s chladícími linkami
(celková délka 10m);

olejové těsnění (pro kliku, píst, raznice,
dávkovač): 2 komplety

51 Hz elektrická řídící deska s řídícími prvky
pro ovládání stroje;

závitový šnek: 1 + 1 kus

Elektrické senzory (držák matrice, pístní
pouzdro, olejový systém);

držák trnu: 2 kusy

dávkovač: 1 + 1 kus

Základní šrouby, apod.;
Základní kanál pro hlavní motor;
Indukční motory, elektrické řídící desky a
části (Značka: SIEMENS).

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výrobní výkon (závislé na surovinách)

v průměru 1.200 - 1.800 kg/h

v průměru 800 - 1.000 kg/h

v průměru 700 - 800 kg/h

Velikost konečného výrobku

90 mm průměr

75 mm průměr

65 mm průměr

Délka brikety

od 100 mm do 350 mm

od 100 mm do 350 mm

od 100 mm do 350 mm

Tvar konečného výrobku

Cylindrický

Cylindrický

Cylindrický

Velikost suroviny

Do 25 mm

Do 15 mm

Do 10 mm

Piliny (přibližně)

1.500 do 1.700 kg/h

800 do 950 kg/h

700 do 800 kg/h

Sláma (přibližně)

1.000 do 1.200 kg/h

650 do 750 kg/h

600 do 700 kg/h

Vláknina ze stonků třtiny (přibližně)

1.000 do 1.300 kg/h

600 do 750 kg/h

450 do 550 kg/h

Slupky arašídů (přibližně)

1.800 do 2.500 kg/h

800 do 1000 kg/h

700 do 900 kg/h

Jiné a směs surovin (přibližně)

1.200 do 1.800 kg/h

750 do 950 kg/h

600 do 700 kg/h

Hustota vstupní masy

140 do 200 kg/m3

140 do 200 kg/m3

140 do 200 kg/m3

Obsah vlhkosti

8-12%

8-12%

8-12%

Tlak briketování (briketování bez pojiv)

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

Požadovaný příkon

91 HP/ 68 kW

70 HP / 53 kW s mlýnem

65 HP / 49 kW s mlýnem

Prakticky použité ampéry

75 - 85 Amp (přibližně)

60-70 Amp (přibližně)

55-60 Amp (přibližně)

Průměrná spotřeba energie

30 - 40 jednotek/h

28- 32 jednotek/h

26- 28 jednotek/h

VÝROBNÍ KAPACITA

PROVOZNÍ PARAMETRY

ELEKTRICKÁ ENERGIE / VÝKON
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ZMĚŇTE ODPADKY NA PALIVO S NAŠIMI

lisy na výrobu briket
S inovativním přístupem v oblasti obnovitelných zdrojů jsme krok před ostatním trhem. Nabízíme
alternativní palivo k zemnímu plynu, uhlí, lignitu, naftě a mnoha jiným, protože zásoby těchto se budou
v nejbližší budoucnosti zmenšovat. Používáme novou technologii briketování bez pojiva, díky které
přepracováváme organické zemědělské odpadky na brikety z biomasy bez použití chemikálií.

Chovejte se zeleně, rozhodněte se pro zelenou s naším lisem na výrobu briket!

Evropský oprávněný představitel:

Bioles Horizont d.o.o.
Korčetova ulica 5
2000 Maribor
Slovinsko
tel: +386 5 909 66 03
e-mail: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si

