
Faanyag biomassza és 
mezőgazdasági hulladék számára

A legnagyobb brikett prés
 gyártó a világon
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BEMUTaTKOZÁS:
a kezdetek 1990-be nyúlnak vissza, amikor Szlovéniában az első magánvállalatok közé tartoztunk, akik saját tüzelőanyagok értékesítésével 
és forgalmazásával foglakoztak. a Bioles Horizont d.o.o., mint az első magánvállalkozás és a gazela Díj többszörös nyertese az energiaellátás 
terén, arra törekszik, hogy minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek, még a legigényesebb ügyfeleknek is. Kiváló 
értékesítési sikereink mellett, Szlovénia észak-keleti régiójának egyik vezető vállalata vagyunk.

az ökológiai trendekkel összhangban programunkat fa biomassza és mezőgazdasági hulladék brikett présekkel bővítettük. a jövő és a 
technológia-orientált biomassza brikettáló programunkkal a környezetet a vállalkozás elé helyezzük. Brikettáló gépünk présgép, TrN / 
BaT típusú és mechanikus adagoló tartályokból áll. Brikettjeink a green age hírvivők, mivel a drága és gyorsan csökkenő mennyiségű 
fosszilis tüzelőanyagokat, mint például a földgáz, szén, lignit, dízel stb. egy megfi zethető és alternatív üzemanyaggal helyettesítünk, így a 
mezőgazdasági, erdészeti és települési hulladékból, biomasszából készült brikketet állítunk elő. 

a folyamatos innovációval és technológiai fejlesztéssel olyan csúcsminőségű brikettáló gépeket hoztunk létre, amelyek hozzájárulnak a 
természet és a környezet megóvásához, mivel a biomassza brikettáló gépek használata csökkenti a túlzott ipari és más kibocsátásból eredő 
szén-dioxid mennyiséget.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy prémium brikettáló gépeket kínálunk, amelyek megfelelnek a nemzetközi minőségi előírásoknak. 
Ezért szigorú minőségellenőrzési rendszereket és tesztelési eljárásokat alkalmazunk. Minőségbiztosítási osztályunk szorosan 
fi gyelemmel kíséri az egész termelési folyamatot a nyersanyagok beszerzésétől a késztermékek kiszállításáig. a hibamentes működés 
biztosítása érdekében minden gépünket saját minőségbiztosítási laboratóriumunkban teszteljük a pontos minőségi és teljesítményi 
paraméterek tekintetében.

a MiNŐSég KÖTElEZ

ViZiÓ
“Vevői elégedettségre koncentráló sikeres és társadalmilag felelős 
vállalat leszünk -  rendkívül elégedett ügyfelek szakértője.” a Bioles 
Horizont csúcsminőségű, gazdaságos és tiszta fűtési eljárásokat 
kínál, miközben a vevőinek elégedettséget biztosít.”

MiSSZiÓ
“Természetes energiaforrások eladásával elköteleztük magunkat 
arra, hogy egészséges, tiszta és biztonságos jövőt teremtsünk 
mind a társadalom, mind a világ számára.”
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gO grEEN prOJEKT
az üzemanyag minden iparág alapvető szükséglete, a tiszta környezet pedig társadalmunk 
legfontosabb kérdése. évente több millió tonna mezőgazdasági hulladékkal és biomasszával 
szembesülünk, amelyek hatástalanul megsemmisítenek vagy nagy mennyiségben égetnek 
el, ami szennyezi a levegőt. Ez a hulladék újrahasznosítható, és megújuló energiaforrást 
biztosíthat, úgy, hogy a biomassza hulladékot nagy sűrűségű brikettekbe sajtoljuk anélkül, 
hogy bármilyen kötőanyagot hozzáadnának. az újrahasznosított üzemanyag előnyös a 
környezet számára, mivel megőrzi a természeti erőforrásokat. Sokan nem tudják, hogy az 
újrahasznosítás megakadályozza a globális felmelegedést, ami közvetlenül érinti a globális 
klímát.

Nincs jobb projekt, mint a mezőgazdasági és erdészeti hulladékból származó bevétel, a 
globális környezet megóvása és a zöld energia előállítása.

a brikettáló gép segítségével megújuló energiát termelünk a hulladékból. a környezetbarát 
üzemanyagot mezőgazdasági, erdészeti és ipari hulladékokból állítják elő. Nyersanyagunk 
e forrásokból származó hulladék, a végtermék pedig brikett. a gép fő koncepciója a 
mezőgazdasági hulladékokból származó bioüzemanyagok előállítása, olyan hulladékból, 
amely egyébként hatástalanul megsemmisülne vagy azt ömlesztve égetnék el, és így 
szennyeznék a levegőt. a hulladékot nem lehet teljesen megsemmisíteni, de megújuló 
energiaforrásként is felhasználható, így a biomassza hulladéka brikettáló gép és brikettek 
előállítása révén nagy sűrűségű briketté alakítható át. azt mondhatjuk, hogy ennek a 
projektnek az alapja, hogy alacsony költséggel, szennyezés nélkül energiát biztosítson.

a brikettáló présekben használt nyersanyag hulladék. a gép használatához a modelltől 
függően 40-90 lE (lóerő) szükséges. a telepítés helye legalább 1000 négyzetmétert követel, 
mind a munka, mind az anyag tárolása érdekében.
Nincs szükség különleges földterületre vagy raktárra, csak megfelelő hely az alkalmas 
termelésre és megfelelő hely a raktározásra.

a prés alacsony sűrűségű biomasszát alakít át nagy sűrűségű biomasszává, azaz briketté, bio 
szénné vagy fehér széné. a brikettek mezőgazdasági vagy erdészeti hulladékból készülnek, 
amelyek hatékonyan használhatók a fosszilis tüzelőanyagok (szén vagy fa) legmegfelelőbb 
helyettesítőjeként, és könnyen felhasználhatók különféle hő technikai alkalmazásokban. 

életképesség (fejlődési képesség): a brikettgyártás hozama nagyon magas, mivel az 
energiaigény minden nap nagyobb, a természetes fosszilis tüzelőanyagok mennyisége 
korlátozott. Ezenkívül az indiai kormány számos ösztönzést hirdetett a projekt előmozdítására 
és a brikett prések telepítésére, mivel az egész világ alternatív energiaforrások fejlesztésében 
vesz részt. az iparágon belül, mint elsődlegesen megújuló energia projektet támogat. Kiváló 
befektetés, amely kb. 2 (két) éven belül megtérül. Nem szennyezi a környezetet és nem jelent 
veszélyt. Ez egy környezetbarát, megújuló és zöld energia projekt.
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ElŐNYÖK 

Brikettáló 
a biomassza brikettek környezetbarátok, megújulók, gazdaságo-
sak és nem hagyományos, szmogtól mentes energiaforrások. 
a brikettek 100% -ban természetesek, és nem tartalmaznak 
kötőanyagokat, azaz vegyi anyagok vagy kén használata nélkül 
kerülnek előállításra.

a biomasszából készült brikett nagy fajlagos sűrűsége 1200 
kg / m3, sűrűsége 800 kg / m3, szemben a 60-180 kg / m3 bio-
masszával. Sűrűségük és kompaktságuk miatt a brikettek kiválóak 
a hosszú távú szállításhoz.

az ömlesztett biomasszához vagy fához képest a rakodás, a 
kirakodás és a szállítás költségei jóval alacsonyabbak. a brikett 
méretének és alakjának köszönhetően sokkal kevesebb tárhelyre 
van szükség, ezért a briketteket könnyű tárolni.

a brikettek intenzívebb hőt termelhetnek, mint a többi üzemanyag. 
Nagyobb hatékonyságot lehet elérni alacsony nedvességtartalma 
és nagy sűrűsége miatt.

Eltekintve attól a ténytől, hogy a brikettek olcsóbb alternatívát 
jelentenek a hagyományos üzemanyagok számára, a brikettáló 
biomassza jövője még ennél is könnyebb, mivel nagy mennyiségű 
mezőgazdasági hulladék áll rendelkezésre. a biomassza brikett tu-
datossága és kereslete növekszik, és egyre több vállalat különböző 
ágazatokban ismeri fel a brikettálás előnyeit.

Nagyon fontos, hogy a különböző országok kormányai ismerjék el 
a biomassza olcsóbb és környezet barátibb alternatív energiafor-
rásként való jelentőségét. a kormányok ösztönzik a biomassza fel-
dolgozását számos adókedvezménnyel és pénzügyi ösztönzők-
kel. Ezek az intézkedések segítik a bio brikettek felhasználását a 
megújuló energia alternatív forrásaiként.

Mivel a projektbe való befektetés két éven belül megtérül, a pro-
jektbe való beruházás egyértelműen vonzó választás.
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Képgaléria
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Az összes elektromos 
alkatrész Siemens márkájú 
alkatrész.

Maximális gyártási kapac-
itás 1800 kg / h nyersany-
agig.

Nehéz felépítés a standard 
kivitelben.

A nyersanyag elfogadható 
mérete: akár 25 mm 
vastagságot is lehet 
kalapácsos malom nélkül 
feldolgozni.

Speciális érzékelő 
rendszerrel ellátott 
kivitel, amely jelzi a gép 
hőmérsékletét.

60, 75 vagy 90 mm 
átmérőjű nagy sűrűségű 
briketteket gyárt.

Egy egyszerű kezelési 
rendszer lehetővé teszi a 
termelési költségek meg-
takarítását.

A fő alkatrészek 
megbízható porlasztási 
teljesítménye.

A riasztórendszerben speciá-
lis sziréna � gyelmezteti Önt, 
hogy bármilyen kisebb vagy 
nagyobb probléma van a 
gépen.

SUpEr 65
65 mm - es brikettáló prés
az első olyan modell, amelyet 
kifejlesztettünk, és amellyel technológiai 
kitűnőséget és újdonságot indítottunk 
el, a Super 65, amely 65 mm átmérőjű 
briketteket gyárt, minimális költséggel. 
Ez a modell közepes termelési kapacitást 
biztosít, minimális tőkekiáramlás mellett.         

SUprEME 75
75 mm - es brikettáló prés
a prémium Supreme 75 modell ideális 
választás egy olyan gyártónak, aki 800-
1000 kg / h kapacitású gépet keres, és 
még nem kész megvásárolni a Jumbo 90 
modellt. Ez a gép támogatja a kalapácsos 
malmot is (őrlőszerkezet), amely a 
nyersanyagot brikettálásra alkalmas 
fi nom darabokra vágja.

JUMBO 90
90 mm - es brikettáló prés
a Jumbo 90 kivételes és vezető terméke a 
termékportfóliónak. Ezt megkülönbözteti 
a vágási technológia, amely maximalizálja 
a teljesítményt. Ez az innovatív 
termék rendkívül költséghatékony és 
a legmagasabb műszaki színvonalon 
dolgozik.
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK
Termelési kapacitás (nyersanyagoktól függően) átlagosan  1.200 - 1.800 kg/óra átlagosan  800 - 1.000 kg/óra átlagosan  700 - 800 kg/óra

A késztermék mérete 90 mm átmérő 75 mm átmérő 65 mm átmérő

Brikett hossza 100 mm-től 350 mm-ig 100 mm-től 350 mm-ig 100 mm-től 350 mm-ig

A késztermék formája Hengeres Hengeres Hengeres 

A nyersanyag mérete legfeljebb 25 mm legfeljebb 15 mm legfeljebb 10 mm

GYÁRTÁSI KAPACITÁS
Fűrészpor (kb.) 1.500 - 1.700 kg/óra 800 - 950 kg/óra 700 - 800 kg/óra

Szalma (kb.) 1.000 - 1.200 kg/óra 650 - 750 kg/óra 600 - 700 kg/óra

Cukornádból kitermelt rostanyag (kb.) 1.000 - 1.300 kg/óra 600 - 750 kg/óra 450 - 550 kg/óra

Mogyoróhéj  (kb.) 1.800 - 2.500 kg/óra 800 - 1000 kg/óra 700 - 900 kg/óra

Más nyersanyagok keveréke (kb.) 1.200 - 1.800 kg/óra 750 - 950 kg/óra 600 - 700 kg/óra

OPERATÍV PARAMÉTEREK
Beömlő tömegsűrűség 140 do 200 kg/m3 140 do 200 kg/m3 140 do 200 kg/m3

Nedvességtartalom 8-12% 8-12% 8-12%

Brikettáló nyomás (brikettálás kötőanyag nélkül) 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm

VILLAMOSENERGIA / ERŐ
Szükséges csatlakozási teljesítmény 91 HP/ 68 kW 70 HP / 53 kW malom darálóval 65 HP / 49 kW malom darálóval

Gyakorlatban használt erősítők 75 - 85 Amp (kb.) 60-70 Amp (kb.) 55-60 Amp (kb.)

Átlagos energiafelhasználás 30 - 40 egység/óra 28- 32 egység/óra 26- 28 egység/óra 

A –RÉSZ
A brikettáló prés fő alkotórészei:

 ház, adagolókerék, főtengely, rúd, rúd 
és dugattyú;

 elektromos motor műanyag hevederrel;

 szűrővel ellátott kenőrendszer;

 olajszivattyús háromfázisú motorral és 
manométerrel;

 adagolócsavar standard ElECON NU 5 és 10 KM 
(1440 ford./perc) és tartozékok;

 kiegészítő pótalkatrészek, például főcsavar, 
kúpos csavar (mátrix), szorítófogak, osztott 
mátrix és olajtömítés;

 mátrixtartó és gyűrűs szorító;

 a mátrix rögzítésére szolgáló tartó;

  láncfeszítővel (2 Mt / Tn);

 Fővezeték hűtővezetékekkel (teljes hossz 10 m);

 51 Hz-es elektromos kezelőpanel a vezérléshez a 
gép működéséhez;

 elektromos érzékelők (mátrixtartó, dugattyúrúd, 
olajrendszer);

 alapcsavarok, stb.;

 a fő motor fő csatornája;

 indukciós motorok, elektromos vezérlőpanelek 
és alkatrészek (gyártmány: SiEMENS).

B –RÉSZ
a nyersanyag kezelése:

 6 méteres szállítószalag 5 mm csiga 
vastagsággal;

 reduktor (ElECON 3,54 - NU) 3 lE-s 
villanymotorokkal;

 csúszás, változtatható szíj és ékszíj a 
sebességszabályozáshoz;

PÓTALKATRÉSZEK
Pótalkatrészek, amelyek a JUMBO 90 préssel 
kerülnek szállításra:

 bak: 4 db

 kúpos mátrix: 4 db

 bilincsek: 10 db

 osztott mátrix: 3 db

 olajtömítés (karhoz, dugattyúhoz, karhoz, 
adagolóhoz): 2 készlet

 csavaros aljzat: 1 + 1 db

 adagoló: 1 + 1 db

 csaptartó: 2 db

MElléKlETEK
a brikettáló présekhez mellékelt szabványos berendezések, alkatrészek és pótalkatrészek 
listája.



Brikett présekkel 
a HUllaDéKOT ÜZEMaNYaggÁ alaKÍTJUK ÁT

Európai meghatalmazott képviselő:

A megújuló energiaforrások innovatív megközelítése a piac többi részével szemben. Alternatív 
üzemanyagokat kínálunk a földgázra, a szénre, a lignitre, a dízelre és még sok másra, mivel e tartalékok 
a közeljövőben csökkenni fognak. Új, kötőanyagmentes brikettáló technológiát használunk, amely 
segítségével a mezőgazdasági szerves hulladékot át tudjuk dolgozni vegyi anyagok használata nélkül.

Váltson zöldre, válassza a zöldet a mi brikket présünkkel!

Bioles Horizont d.o.o.
Korčetova ulica 5
2000 Maribor 
Szlovénia

tel: +386 5 909 66 03
e-mail: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si


