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aPie koMPaNijĄ
Mūsų kompanijos istorija prasideda 1990 metais, kai mes buvome viena pirmųjų privačių Slovėnijos kompanijų, užsiimančių kietojo kuro
pardavimais ir realizavimu. kaip pirmoji privati kompanija ir daugkartinis gazela premijos laureatas energijos tiekimo srityje, kompanija Bioles
Horizont d.o.o. nuolatos siekia patenkinti netgi pačių reikliausių klientų poreikius, siūlydama aukštos kokybės produktus ir paslaugas. Puikūs
pardavimų rodikliai leido mums tapti viena pirmaujančių Slovėnijos šiaurės-rytų regiono kompanijų.
Mes išplėšėme mūsų programą, gamindami medienos biomasės ir žemės ūkio atliekų briketų gamybos presus, atsižvelgdami į pasaulines
tendencijas, siekiančias saugoti ir tausoti aplinką. Mes iškeliame aplinką į pirmą planą. tai patvirtina mūsų į ateitį nukreiptas šiuolaikinis
biomasės briketų gamybos produkcijos portfelis. Į mūsų asortimentą įeina hidrauliniai/stūmokliniai briketų gamybos presai ir mechaniniai
granulių gamybos presai. jie skelbia žaliąjį amžių, paverčiant žemės ūkio, medienos, buitines atliekas ir biomasę briketais leisdami gaminti
pigesnį alternatyvinį kurą, palyginti su brangiomis ir greitai nykstančiomis iškastinio kuro rūšimis, tokiomis kaip gamtinės dujos, anglis,
lignitas, dyzelinis kuras ir t. t.
Mūsų neišsemiamos technologinės naujovės ir modernizavimas, kuriant pasaulinės klasės ekonominės biomasės briketų gamybos
produkcijos asortimentą – tai mūsų Motinos gamtos ir aplinkos tausojimo kelias, minimizuojant šiltnamio dujų išmetimo kiekį pramoniniuose
procesuose, nes prioritetas teikiamas ekologiškai švariai biomasės briketų gamybai.

MŪSų ViZija

MiSija

“Mes stengiamės tapti sėkminga ir socialiai atsakinga kompanija,
kuri orientuojasi į klientų poreikių patenkinimą. laikome save
tam tikrais klientų patenkinimo ekspertais. Bioles Horizont siūlo
aukštos kokybės energiją taupančius ir ekologiškai švarius šildymo
būdus, tuo pat metu stengiasi patenkinti visus klientų poreikius.”

“realizuodami gamtinius energijos šaltinius mes įsipareigojame
kurti sveiką, ekologiškai švarią ir saugią dabartį bei ateitį mūsų
visuomenei ir pasauliui bendrai.”

kokYBĖS kriterijai
Mes siūlome aukščiausios klasės briketų gamybos presus, kurie atitinka šiuolaikines tarptautines kokybės normas. Mes įdiegėme griežtą
kokybės kontrolės valdymo sistemą ir bandymų programą. Mūsų kokybės kontrolės skyrius griežtai stebi visus technologinius procesus,
pradedant žaliavų supirkimu ir baigiant pagamintų produktų krovimu. Siekiant užtikrinti tobulą įrenginių veikimą, visų briketų gamybos
presų kokybė kontroliuojama ir darbiniai parametrai tikrinami mūsų laboratorijoje.
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ŽaliaSiS ProjektaS
kuras reikalingas bet kurioje srityje, o švari aplinka – tai pagrindinis mūsų visuomenės rūpestis.
kasmet susidaro milijonai tonų žemės ūkio atliekų ir biomasės, kuri arba naikinama, arba
neefektyviai deginama, teršiant orą. Šios atliekos gali būti perdirbtos ir gali tapti atsinaujinančiu
energijos šaltiniu, gaminant tankiai suspausto kuro briketus be rišančiųjų medžiagų. tokiu
būdu perdirbamas kuras teikia naudos aplinkai, nes saugomi gamtiniai ištekliai. Daugelis net
nežino, kad atliekų perdirbimas padeda mažinti visuotinio atšilimo procesą, kuris tiesiogiai
veikia mūsų planetos klimatą.
geresnio projekto, negu pajamos nuo žemės ūkio ir medienos atliekų perdirbimo, saugant
aplinką ir gaminant ekologiškai švarią energiją, sugalvoti neįmanoma.
Šio projekto esmė – atsinaujinančių energijos išteklių gamyba iš atliekų. ekologiškai švariam
kurui gaminti naudojamos žemės ūkio, medienos ir pramoninės atliekos. kaip žaliavos
tokiai gamybai naudojamos šių šaltinių atliekos, o paruošta produkcija yra briketų formos.
Pagrindinė šio projekto mintis – organinės anglies gamyba iš žemės ūkio atliekų, kurios dar
purios struktūros arba naikinamos, arba neefektyviai deginamos, tuo pačiu teršiant aplinką.
Šios atliekos negali būti visiškai sunaikintos, bet mes galime jas naudoti kaip atsinaujinančių
energijos išteklių šaltinį, iš biomasės gaminant tankiai suspausto kuro briketus briketų
gamybos įrenginyje, o vartotojas galų gale gauna šilumos energiją. kitaip tariant, pagrindinė
šio projekto mintis – tiekti ekologiškai švarią energiją už mažą kainą.
Šio projekto žaliavų šaltinis yra atliekos. Šiam projektui įgyvendinti reikalinga galia nuo 40 iki
90 a. g., priklausant nuo modelio. Be to reikia ne mažiau kaip 1000 kvadratinių metrų ploto
medžiagoms apdoroti ir saugoti.
gamybos vietai ir objektui nekeliami ypatingi reikalavimai, tačiau užtektinai ploto ir gerai
organizuotas objektas leis pasiekti geresnio rezultato.
Šis projektas leidžia iš mažo tankio biomasės kurti sutankintą organinį kurą, kuris vadinamas
briketais, organine anglimi arba baltąja anglimi. Briketai gaminami iš žemės ūkio arba
medienos atliekų, ir gali būti efektyviai naudojami kaip optimali iškastinio kuro (anglis ir
mediena) alternatyva, pavyzdžiui, šiluminei energijai gaminti.
Perspektyvos: Briketų gamybos perspektyvos milžiniškos, kadangi energijos poreikiai auga
kasdien, o gamtinių iškastinių kuro rūšių tiekimai mažėja. Be to, indijos vyriausybė paskelbė
eilę iniciatyvų šiam projektui skatinti ir kurti briketų gamybos pajėgumus, nes visas pasaulis
stimuliuoja alternatyvių energijos šaltinių gamybą. Šis projektas skatinamas kaip svarbiausias
pasaulyje projektas, skirtas atsinaujinantiems energijos ištekliams. Projekto perspektyvos
didelės. Bendras projekto atsipirkimo laikotarpis sudaro apie dvejus metus. tai absoliučiai
ekologiškai švarus bei saugus projektas. tai ekologiškai, švariai, atsinaujinančiai energijai
gaminti skirtas projektas.
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Pr i ValuM ai

Briketų gamybos
Biomasės briketai – tai ekologiškai švarus, atsinaujinantis,
nesukeliantis dūmų, ekonomiškas, alternatyvus energijos
šaltinis. Briketai 100% gaminami iš natūralių žaliavų, nenaudojant
rišančiųjų medžiagų, tokių kaip cheminės medžiagos arba siera.
Biomasės briketai yra didelio santykinio tankio – 1200 kg/m3 ir
tūrio tankio – 800 kg/m3, palyginti su purios struktūros biomase,
kurios tankis yra 60-180 kg/m3. Dėl savo tankio ir kompaktiškumo
briketus patogu vežti tolimais atstumais.
išlaidos įkrovimui, iškrovimui ir transportavimui daug mažesnės,
palyginti su purios struktūros biomase arba medienos kuru.
Be to, briketams saugoti reikia daug mažiau ploto, o dėl savo
dydžio ir formos juos lengva saugoti.

Be to, kad briketai yra pigesnė tradicinių kuro rūšių alternatyva,
didelio kiekio žemės ūkio atliekų prieinamumas padaro
briketų gamybos ateitį itin perspektyvia ir spalvinga. augant
susidomėjimui ir biomasės briketų paklausai, vis daugiau
kompanijų iš skirtingų sektorių suvokia jų gamybos privalumus.
Dar svarbu žinoti, kad įvairių šalių vyriausybės taip pat
suvokia, kokia svarbi yra biomasė, kaip pigesnė ir ekologiškai
švari energijos šaltinio alternatyva. Šalys skatina biomasės
perdirbimą, teikdamos mokestines lengvatas bei ﬁnansinę
paramą. Šios priemonės skatina paklausą ir biologinių briketų,
kaip alternatyvaus atsinaujinančių energijos išteklių, naudojimą.
Projekto plėtros perspektyvos artimiausiems dvejiems metams
padaro jį dar labiau patraukliu investicijoms.

Briketai teikia daugiau šilumos energijos, negu kitos kuro rūšys.
toks efektyvumas susijęs su mažu drėgmės kiekiu ir didesniu
tankiu.
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Nuotraukų galerija
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SuPer 65

SuPreMe 75

.

juMBo 90

Briketų gamybos presas - 65 mm

Briketų gamybos presas - 75 mm

Briketų gamybos presas - 90 mm

Šis presas – pirmasis mūsų sukurtas
modelis, kuriame sujungtas technologinis
tobulumas ir naujovės. jis leidžia gaminti
65 mm skersmens briketus praktiškai
už savikainą. Šis modelis puikiai tinka
vidutiniams gamybiniams pajėgumams ir
reikalauja mažai investicijų..

Mūsų Supreme 75 briketų gamybos presai
– tai idealus pasirinkimas gamintojams,
kurie siekia 800-1000 kg/val., bet kol
kas nepasirengę investuoti į jumbo
90 modelį. Šis įrenginys veikia kartu su
smulkintuvu, kuris smulkina žaliavas
smulkiomis frakcijomis, naudojamomis
briketams gaminti

Šis produktas – mūsų asortimento
ﬂagmanas. Modelis turi mechaninę
žaliavų apdorojimo technologiją ir
užtikrina maksimalų pajėgumą. Mūsų
inovacinis produktas itin ekonomiškas ir
techniškai tobulas.

Visi elektroniniai
komponentai – Siemens
gamybos.

Maksimalus žaliavų
perdirbimas – 1800 kg/val.

Galinga standartinio
dizaino konstrukcija.

Tinkamas medžiagos
dydis: iki 25 mm frakcijos
galima nesmulkinti.

Speciali temperatūros
jutiklių sistema su
temperatūros nustatymu

Leidžia gaminti 60, 75 arba
90 mm skersmens didelio
tankio briketus.

Paprasta naudoti sistema
taupo gamybinius išteklius.

Pagrindiniai komponentai
patikimi ir sandarūs.

Specialūs signalai
informuoja apie nedidelius
arba rimtesnius gedimus.
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koMPlektaViMaS
Standartinės įrangos, dalių ir atsarginių dalių, kurios pristatomos kartu su briketų gamybos presu, sąrašas.
А DALIS

Pagrindinį briketų gamybos įrengimo bloką
sudaro:

B DALIS

Transportavimo bloką sudaro:
6 m ilgio sraigtinis konvejeris su 5 mm
storio sraigtu;

korpusas, darbinis ratas, alkūninis velėnas, šerdis,
įvorė ir stūmoklis;

reduktorius (eleCoN 3.54 – Nu) su 3 a. g.
elektros varikliu;

elektros variklis su nailoniniu pavaros diržu;
tepalų ir ﬁltravimo sistemos;

Slankiklis, skriemulys ir pavaros diržas
greičiui valdyti.

-3 a. g. elektros variklis aliejiniam siurbliui
ir manometrui;
Dozavimo sraigtas su krumpliaračiu eleCoN
Nu 5, 10 a. g. (1440 aps./min.) variklis ir
pagalbinė įranga;
atsarginės dalys: cilindras, stūmoklis, preso
forma, tvirtinimo įvorės, matricos ir aliejiniai
sandarikliai;

ATSARGINĖS DALYS

Komplekte su presu JUMBO 90 yra šios
susidėvinčios atsarginės dalys:
cilindras: 4 vnt.

Matricos laikiklis ir tvirtinimo žiedas;

preso forma: 4 vnt.

Matricos laikiklio gnybtai;

tvirtinimo įvorė: 10 vnt.

kėlimo atrama su grandininiu bloku (2 t
keliamoji galia);

matrica: 3 vnt.

Mova, aušinimo linijos (bendras ilgis 10 m);
Matricos ir tvirtinimo žiedo laikiklis;
51 Hz valdymo skydas su įrangos valdymo
elementais;
elektoriniai jutikliai (matricos laikiklio, stūmoklio
įvorės ir tepalų sistemos);

aliejinis sandariklis (alkūniniam velenui,
stūmokliui, cilindrui, paskirstymo dėžutei):
2 kompl.
sraigtas: 1 + 1 vnt.
paskirstymo dėžutė: 1 + 1 vnt.
cilindro laikiklis: 2 vnt.

tvirtinimo varžtai, skriemulys ir t. t.;
Pagrindinio variklio kanalas;
indukciniai varikliai, elektriniai skydai ir
atsarginės dalys (SieMeNS markės).

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

TECHNINIAI DUOMENYS
Gamybos apimtis (priklausomai nuo žaliavų)

vidutiniškai 1.200 - 1.800 kg/val.

vidutiniškai 800 - 1.000 kg/val.

vidutiniškai 700 - 800 kg/val.

Pagamintos produkcijos dydis

90 mm skersmuo

75 mm skersmuo

65 mm skersmuo

Briketo ilgis

nuo 100 mm iki 350 mm

nuo 100 mm iki 350 mm

nuo 100 mm iki 350 mm

Pagamintos produkcijos forma

Cilindras

Cilindras

Cilindras

Žaliavų dydis

iki 25 mm

iki 15 mm

iki 10 mm

Medienos pjuvenos (apytiksliai)

nuo 1.500 iki 1.700 kg/val.

nuo 800 iki 950 kg/val.

nuo 700 iki 800 kg/val.

Šiaudai (apytiksliai)

nuo 1.000 iki 1.200 kg/val.

nuo 650 iki 750 kg/val.

nuo 600 iki 700 kg/val.

Gvianinis šilkūnas (apytiksliai)

nuo 1.000 iki 1.300 kg/val.

nuo 600 iki 750 kg/val.

nuo 450 iki 550 kg/val.

Smulkinti riešutų kevalai (apytiksliai)

nuo 1.800 iki 2.500 kg/val.

nuo 800 iki 1000 kg/val.

nuo 700 iki 900 kg/val.

Kitos žaliavos (apytiksliai)

nuo 1.200 iki 1.800 kg/val.

nuo 750 iki 950 kg/val.

nuo 600 iki 700 kg/val.

Tūrio tankis

nuo 140 iki 200 kg/m3

nuo 140 iki 200 kg/m3

nuo 140 iki 200 kg/m3

Drėgmės kiekis

8-12%

8-12%

8-12%

Briketų gamybos slėgis (be rišiklių)

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

Reikalaujama galia

91 a. g. / 68 kW

70 a. g. / 53 kW su smulkintuvu

65 a. g. / 49 kW su smulkintuvu

Srovė

75 - 85 A (apytiksliai)

60-70 A (apytiksliai)

55-60 A (apytiksliai)

Sunaudojama galia (vidutiniškai)

30 - 40 vnt./val.

28- 32 vnt./val.

26- 28 vnt./val.

GAMYBOS APIMTIS

DARBINIAI PARAMETRAI

SUNAUDOJAMA GALIA
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PaVerSkite atliekaS kuru

briketų gamybos presų pagalba
Mūsų inovacinis požiūris į atnaujinamus energijos šaltinius leidžia mums vienu žingsniu lenkti
konkurentus rinkoje. Mes siūlome alternatyvinį gamtinėms dujoms, angliai, lignitui, dyzeliniam kurui ir
daugeliui kitų degalų rūšių, kurą. Mes taikome naują briketų gamybos technologiją, nenaudojant rišiklių,
o tai leidžia paversti organines atliekas ir biomasę briketais, nenaudojant jokių cheminių medžiagų.

Rinkitės ekologiškai švarią atsinaujinančių energijos išteklių
gamybą su mūsų produktais!

Įgaliotasis atstovas ES šalyse:

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

