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Par KOMPĀNijU
Mūsu kompānijas aizsākums rodams 1990. gadā, kad mēs bijām viena no pirmajām privātajām kompānijām Slovēnijā, kas nodarbojās ar cietā 
kurināmā tirdzniecību un noietu. Kā pirmā privātā kompānija un daudzkārtējs gazela prēmijas laureāts energoapgādes jomā, kompānija 
Bioles Horizont d.o.o. tiecas pastāvīgi apmierināt pat visprasīgāko klientu prasības, piedāvājot augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus. 
Pateicoties teicamajiem pārdošanu rādītājiem, mēs kļuvām par vienu no vadošajām, Slovēnijas ziemeļaustrumu reģiona, kompānijām.

Mēs paplašinājām mūsu programmu, pateicoties briketēšanas prešu ražošanai, kas domātas koksnes biomasas un lauksaimniecības atkritumu 
pārstrādei, tostarp pielāgojoties visā pasaulē esošai tendencei apkārtējais vides saglabāšanas sakarā. Mēs apkārtējo vidi izceļam priekšplānā, 
ko apliecina mūsu nākotnes tendences un brikešu un biomasas ražošanas produkcijas modernais klāsts. Mūsu sortimentā tiek piedāvātas 
hidrauliskās/ virzuļa briketēšanas preses un mehāniskās pellešu preses – granulatori. Tie iezīmē zaļo laikmetu, ļaujot ar lauksaimniecības 
atkritumu, koksnes, sadzīves atkritumu un biomasas pārvēršanu briketēs, radīt daudz lētāku alternatīvu degvielu, salīdzinājumā ar dārgajiem 
un ātri izzūdošajiem fosilā kurināmā veidiem, piemēram, dabasgāzi, oglēm, lignītu, dīzeļdegvielu utt.

Mūsu nebeidzamās tehnoloģiskās novitātes un modernizācija, radot pasaules klases ekoloģiskās produkcijas sortimentu biomasas 
briketēšanas sakarā – tas ir mūsu ceļš, lai atveseļotu māmuļu Dabu un apkārtējo vidi, kad siltumnīcefekta gāzu izmešu apjoms ražošanas 
procesu sakarā ir samazināts līdz minimumam, pateicoties brikešu ražošanas no biomasas ekoloģisko metožu attīstības veicināšanai.

Mēs piedāvājam premium klases briketēšanas preses, kas atbilst mūsdienu starptautiskajām kvalitātes normām. Šajā sakarā ir spēkā 
stingra kvalitātes kontroles sistēma un izmēģinājumu programma. Mūsu kvalitātes kontroles nodaļa skrupulozi seko līdzi visiem 
tehnoloģiskajiem procesiem, sākot ar izejvielu iepirkšanu un beidzot ar gatavās produkcijas nosūtīšanu. lai nodrošinātu iekārtu 
nevainojamu darbību, visas briketēšanas preses iziet kvalitātes kontroli un darba parametru pārbaudi mūsu pašu laboratorijā.

UZTiCĪBa KValiTĀTei

MŪSU VĪZija
“Mēs tiecamies kļūt par veiksmīgu un sociāli atbildīgu kompāniju, 
kura ir orientēta uz to, lai klienti būtu apmierināti, - savā ziņā eksperti 
ārkārtīgi apmierinātu klientu ziņā. Mēs, Bioles Horizont, piedāvājam 
augstas kvalitātes, ekonomiskus un ekoloģiskus apkures 
risinājumus, un vienlaikus rūpējamies par klientu apmierinātību.”

MiSija
“realizējot dabas enerģijas avotus, mēs uzņemamies saistības 
radīt veselīgu, ekoloģisku un drošu šodienu un nākotni mūsu 
sabiedrībai un pasaulei kopumā.”
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ZaĻaiS PrOjeKTS
Katras nozares primārā vajadzība ir degviela, savukārt tīra apkārtējā vide ir mūsu sabiedrības 
galvenā problēma. Katru gadu rodas miljoniem tonnu lauksaimniecības atkritumu un 
biomasas, kas tiek iznīcināti vai arī tiek sadedzināti, neefektīvi, nepresētā veidā, tādējādi radot 
gaisa piesārņošanos. Šos atkritumus ir iespējams pārstrādāt, un tie var kalpot kā enerģijas 
atjaunojams avots, pateicoties biomasas pārveidošanai ļoti blīvās kurināmā briketēs, tostarp 
nepievienojot saistvielas. Tādējādi pārstrādājamā degviela sniedz labumu apkārtējai videi 
dabas resursu saglabāšanas veidā. Tostarp daudziem nav zināms, ka atkritumu pārstrāde 
novērš globālo sasilšanu, kas rada tiešu iespaidu attiecībā uz mūsu planētas klimatu.

labāku projektu par ienākumu gūšanu no lauksaimniecības un koksnes atkritumu pārstrādes, 
tostarp saglabājot apkārtējo vidi un ražojot ekoloģisku enerģiju, nav iespējams iedomāties.

Šis projekts paredz atjaunojamās enerģijas ražošanu no atkritumiem. lai ražotu ekoloģisku 
degvielu, tiek izmantoti lauksaimniecības, koksnes un ražošanas atkritumi. Kā izejvielas šī 
projekta sakarā tiek izmantoti atkritumi no šiem avotiem, savukārt gatavajai produkcijai ir 
brikešu forma. galvenā ideja šī projekta sakarā ir ietverta bioogļu ražošanā no lauksaimniecības 
atkritumiem, kuri nepresētā veidā vai nu tiek iznīcināti, vai arī tiek neefektīvi sadedzināti, 
tādējādi radot gaisa piesārņojumu. Šos atkritumus nav iespējams pilnībā iznīcināt, taču mēs 
varat tos izmantot kā atjaunojamās enerģijas avotu, tostarp pārveidojot biomasu ļoti blīvās 
kurināmā briketēs ar brikešu ražošanas iekārtas palīdzību, tādējādi patērētājs galarezultātā 
iegūst siltumenerģiju. Citiem vārdiem sakot, šī projekta galvenā ideja ir ekoloģiski tīras 
enerģijas nodrošināšana par zemu cenu.

Par izejvielu avotu šajā projektā kalpo atkritumi. Šī projekta sakarā būs nepieciešama jauda no 
40 līdz 90 l/s, atkarībā no konkrētā modeļa. Tostarp, būs nepieciešama platība vismaz 1000 
kvadrātmetru apmērā, lai veiktu materiālu apstrādi un uzglabāšanu.
attiecībā uz ražotnes atrašanās vietu un objektu nav īpašu prasību, taču pietiekoši liela platība 
un labi organizēts objekts sniegs labākus rezultātus.

Šis projekts paredz zema blīvuma biomasas pārvēršanu augsta blīvuma biodegvielā, ko sauc 
par briketēm, biooglēm vai baltajām oglēm. Briketes tiek ražotas no lauksaimniecības vai 
koksnes atkritumiem, kas var tikt efektīvi izmantoti kā optimāla alternatīva fosilā kurināmā 
veidiem (oglēm un koksnei), piemēram, lai ražotu siltumenerģiju.

Perspektīva: Brikešu ražošanas perspektīva ir grandioza, jo pieprasījums pēc enerģijas palielinās 
ar katru dienu, savukārt dabas fosilo kurināmā veidu piegādes arvien vairāk samazinās. Vēl j 
vairāk, indijas valdība paziņoja par vairākām iniciatīvām, lai veicinātu šo projektu un sekmētu 
brikešu ražošanas jaudu palielināšanos, jo visā pasaulē tiek stimulēta alternatīvās enerģijas 
avotu ražošana. Šis projekts tiek nozarē veicināts kā pasaulē nozīmīgākais projekts saistībā 
ar atjaunojamās enerģijas avotiem. Projektam ir grandiozas perspektīvas. Projekta kopējais 
atmaksāšanās laiks ir apmēram 2 gadi. Tas ir absolūti ekoloģisks un drošs projekts. Šis ir 
projekts saistībā ar ekoloģiskas atjaunojamās enerģijas ražošanu.

gPS:
N  46° 33‘ 6.565‘‘
e  15° 37‘ 34.851‘‘
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Pr ieK ŠrO CĪBa S  

Briketēšanas 
Biomasas briketes – ekoloģisks, atjaunojams, bezdūmu, ekon-
omisks alternatīvās enerģijas avots. Briketes 100% apmērā tiek 
ražotas no dabīgām izejvielām, tostarp neizmantojot saistvielas, 
piemēram, ķimikālijas vai sēru.

Biomasas briketēm ir augsts relatīvais blīvums 1200 kg/m3 un 
tilpuma blīvums 800 kg/m3, salīdzinājumā ar nepresēto (irdeno) 
biomasu, kā blīvums ir no 60 līdz 180 kg/m3. Pateicoties savam 
blīvumam un kompaktumam, briketes ir izdevīgi pārvadāt lielos 
attālumos.

iekraušanas, nokraušanas un transportēšanas izmaksas ir daudz 
zemākas, salīdzinājumā ar nepresēto (irdeno) biomasu vai koksnes 
kurināmo. Tostarp, brikešu uzglabāšanai ir nepieciešamas salīdz-
inoši mazāk platības, un, pateicoties brikešu izmēram un formai, 
tās ir viegli uzglabājamas.

Briketes var relatīvi ražot vairāk siltumenerģijas, salīdzinājumā ar 
citiem kurināmā veidiem. Šāda efektivitāte ir panākama, pateico-
ties daudz zemākam mitruma līmenim un augstākam blīvumam.

Cita starpā, ka briketes ir daudz lētāka alternatīva tradicionālajiem 
kurināmā veidiem, lauksaimniecības atkritumu pieejamība lielos 
apmēros brikešu ražošanai piešķir iepriecinošu perspektīvu. Sas-
kaņā ar informētības palielināšanos un pieprasījuma pieaugumu 
pēc biomasas briketēm, arvien vairāk kompānijas, dažādos sekto-
ros, apzinās to ražošanas priekšrocības.

Vēl būtisks ir apstāklis, ka daudzu valstu valdības arī apzinās bio-
masas nozīmi, kā daudz lētāku un ekoloģisku alternatīvās enerģijas 
avotu. Tās stimulē biomasas pārstrādi, tostarp piešķirot nodokļu 
atvieglojumus un fi nansiāla rakstura stimulus. Šie pasākumi veici-
na pieauguma palielināšanos biobrikešu izmantošanas sakarā, kā 
alternatīvu atjaunojamās enerģijas avotu. 

Projekta attīstības lielās perspektīvas tuvāko divu gadu laikā, to 
padara par vēl labvēlīgāku investīcijām.
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FOTO galerija
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Visas elektriskās 
komponentes Siemens 
zīmola.

Maksimālais izejvielu 
galarezultāts – 1800 kg/h.

Masīva konstrukcija ar 
standarta dizainu.

Pieņemams materiāla 
izmērs: gabalus, lielumā 
līdz 25 mm, var nelaist 
caur drupinātāju.

Temperatūras sensoru 
īpaša sistēma ar iekārtas 
temperatūras indikāciju.

Ļauj ražot augsta blīvuma 
galaprodukta briketes, kā 
diametrs ir 60, 75 vai 90 mm.

Lietošanā vienkāršā 
sistēma palīdz ieekonomēt 
izmaksas ražošanas sakarā.

Galvenajiem 
komponentiem ir drošs 
hermētisks izpildījums.

Īpašie signalizatori paziņo 
par mazu vai lielu defektu 
esamību.

SUPer 65
Briketēšanas prese  - 65 mm 
Šī prese ir mūsu pirmais izstrādātais 
modelis, kas sevī apvieno tehnoloģisko 
pilnību un novitātes, un ļauj ražot briketes 
65 mm diametrā gandrīz par pašizmaksu. 
Šis modelis vislabākajā veidā ir piemērots 
vidējām ražošanas jaudām ar minimālu 
kapitāla aizplūšanu.

SUPreMe 75
Briketēšanas prese  - 75 mm 
Mūsu ražotās briketēšanas preses Su-
preme 75 modelis ir ideāla izvēle ražotā-
jam, kurš galarezultātā vēlas sasniegt 800-
1000 kg/h, taču vēl nav gatavs investēt 
jumbo 90 modelī. Šīs iekārtas darbība ir 
kombinēta ar drupinātāju, tostarp sasmal-
cinot izejvielas mazos gabaliņos, kas tiek 
izmantoti gatavās produkcijas ražošanai 
brikešu veidā.

jUMBO 90
Briketēšanas prese - 90 mm
Visizcilākais vadošais produkts mūsu 
sortimentā. Šis modelis ir aprīkots 
ar izejvielu mehāniskās apstrādes 
tehnoloģiju un nodrošina maksimālu 
galarezultātu. Mūsu inovatīvais produkts 
ir ārkārtīgi ekonomisks un tehniskā ziņā 
vienreizējs.
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Ražošanas apmērs (atkarībā no izejvielām) vidēji 1.200 - 1.800 kg/h vidēji 800 - 1.000 kg/h vidēji 700 - 800 kg/h

Gatavās produkcijas apmērs 90 mm diametrs 75 mm diametrs 65 mm diametrs

Briketes garums no 100 mm līdz 350 mm no 100 mm līdz 350 mm no 100 mm līdz 350 mm

Gatavās produkcijas veidne Cilindrs Cilindrs Cilindrs 

Izejvielu izmērs līdz 25 mm līdz 15 mm līdz 10 mm

RAŽOŠANAS APJOMS
Koka zāģskaidas (apmēram) no 1.500 līdz 1.700 kg/h no 800 līdz 950 kg/h no 700 līdz 800 kg/h

Salmi (apmēram) no 1.000 līdz 1.200 kg/h no 650 līdz 750 kg/h no 600 līdz 700 kg/h

Cukurniedru izspaidas (apmēram) no 1.000 līdz 1.300 kg/h no 600 līdz 750 kg/h no 450 līdz 550 kg/h

Sasmalcinātas riekstu čaumalas (apmēram) no 1.800 līdz 2.500 kg/h no 800 līdz 1000 kg/h no 700 līdz 900 kg/h

Citas izejvielas (apmēram) no 1.200 līdz 1.800 kg/h no 750 līdz 950 kg/h no 600 līdz 700 kg/h

DARBA PARAMETRI
Tilpuma blīvums no 140 līdz 200 kg/m3 no 140 līdz 200 kg/m3 no 140 līdz 200 kg/m3

Mitruma saturs 8-12% 8-12% 8-12%

Briketēšanas spiediens (bez saistvielām) 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm

PATĒRĒTĀ JAUDA
Nepieciešamā jauda 91 l/s / 68 kW 70 l/s / 53 kW ar drupinātāju 65 l/s / 49 kW ar drupinātāju

Strāva 75 - 85 A (piem.) 60-70 A (piem.) 55-60 A (piem.)

Patērētā jauda (vidēji) 30 - 40 vienības/stundā 28- 32 vienības/stundā 26- 28 vienības/stundā

А DAĻA 
Brikešu ražošanas iekārtas galvenais bloks 
sastāvā ir:

 Korpuss, darbrats, kloķvārpsta, stienis, uzmava 
un virzulis;

 elektrodzinējs ar neilona piedziņas siksnu;

 eļļošanas un fi ltrēšanas sistēmas;

 elektrodzinējs, ar jaudu 3 l/s, eļļas sūknim un 
manometram;

 Dozēšanas gliemežtransportieris ar zobratu 
eleCON NU 5, dzinējs ar jaudu 10 l/s (1440 
apgriezieni/ minūtē) un palīgaprīkojumu;

 rezerves daļas, piemēram, cilindrs, virzulis, 
presēšanas veidne, saspiedējuzmavas, matrica 
un eļļas blīvslēgs;

 Matricas turētājs un saspiedējgredzens;

 Matricas turētāja spaile;

 Pacelšanas balsts ar ķēdes bloku 
(kravnesība 2 tonnas);

 platgals, dzesēšanas līnija 
(kopējais garums 10 metri);

 Vadības panelis 51 Hz, ar iekārtas vadības 
elementiem;

 elektriskie sensori (matricas, turētājs, virzuļa 
stienis un eļļošanas sistēma);

 Stiprinājuma skrūves, skriemelis utt.;

 galvenā dzinēja kanāls;

 indukcijas dzinēji, elektriskie paneļi un rezerves 
daļas (SieMeNS zīmols).

B DAĻA
Transportēšanas bloks sastāv ir:

 gliemežtransportiera konveijers 6 m garumā, ar 
5 mm gliemežtransportieri;

 reduktors (eleCON 3.54 – NU) ar elektrodzinēju, 
kā jauda ir 3 l/ss;

 Slīdnis, skriemelis un piedziņas siksna ātruma 
vadībai.

REZERVES DAĻAS
Komplektācijā ar presi JUMBO 90 ir iekļautas 
šādas dilstamībai pakļautas rezerves daļas:

 cilindrs: 4 gab.

 presēšanas veidne: 4 gab.

 saspiedējuzmava: 10 gab.

 matrica: 3 gab.

 eļļas blīvslēgs (kloķvārpstai, virzulim, cilindram, 
sadales kārba): 2 komplekti

 gliemežtransportieris: 1 + 1 gab.

 Sadales kārba: 1 + 1 gab.

 Cilindra turētājs: 2 gab.

PiegĀDeS KOMPleKTĀCija 
Standarta aprīkojuma, daļu un rezerves daļu saraksts, kas tiek piegādāti kopā ar 
briketēšanas presi.



PĀrVĒrTieT aTKriTUMUS KUriNĀMajĀ ar

mūsu briketēšanas prešu palīdzību

Pilnvarotais pārstāvis ES valstīs:

Pateicoties inovatīvajai pieejai atjaunojamās enerģijas avotu jomā, mēs esam soli priekšā 
pārējiem konkurentiem tirgū. Mēs piedāvājam alternatīvu kurināmo dabasgāzei, oglēm, lignītam, 
dīzeļdegvielai un daudziem citiem kurināmā veidiem, kas izzudīs tuvākajā nākotnē. Mēs izmantojam 
jaunu briketēšanas tehnoloģiju, tostarp neizmantojot saistvielas, kas tādējādi ļauj pārvērst organiskos 

atkritumus un biomasu briketēs, neizmantojot nekādas ķimikālijas

Izvēlieties ekoloģisku atjaunojamās enerģijas ražošanu ar mūsu produkciju! 

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

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


