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ПреЗеНтаЦија
нашите почетоци датираат уште од 1990 година, кога бевме една од првите приватни фирми во Словенија со своја сопствена
продажба и дистрибуција на цврсти горива. Биолес Хоризонт Доо (Bioles Horizont d.o.o.), како прва приватна компанија и десеткратен
примател на наградата „газела“ во полето на снабдување со енергија, се стреми кон постојано обезбедување висококвалитетни
производи и услуги, дури и на најпребирливите клиенти. Со одличен продажен успех, ние станавме една од водечките компании на
североистокот од Словенија.
Во чекор со еколошките трендови, ние ја проширивме нашата програма со машини за брикетирање дрвена биомаса и земјоделски
отпад. Во нашето работење, природата ја ставаме на прво место преку нашата палета на футуристички и високотехнолошки погони
за брикетирање биомаса. Нашите погони располагаат со преси за брикетирање од типот RAM/PISTON и механизирани садови за
пелети. Нашите преси за брикетирање ја најавуваат еколошката ера преку создавање поевтино и алтернативно гориво како замена
за скапите фосилни горива кои брзо ги снемува, како што се природниот гас, јагленот, лигнитот, дизелот итн. преку претворање на
земјоделскиот, шумскиот и општинскиот отпад во брикети од биомаса.
Нашата бесконечна иновативност и постојаната технолошка надградба дизајнирани за создавање првокласни погони за брикетирање
биомаса е нашиот начин да ја излечиме Мајката Природа како и природната средина преку намалување на јаглеродните емисии што
се јавуваат како резултат од прекумерните индустриски и други емисии со и поттик за употреба на брикетите од биомаса.

ВиЗија

МиСија

“Ние ќе бидеме успешна и општествено одговорна компанија
сконцентрирана на тоа да ги задоволи потребите на клиентите
– стручна компанија со екстремно задоволни клиенти.” Во
Биолес Хоризонт нудиме висок квалитет, економични и
хигиенски начини на греење, а во исто време се грижиме
клиентите да бидат задоволни.”

“Со продажбата на природните извори на енергија, ние сме
посветени на создавање здрава, чиста и безбедна сегашност и
иднина за нашето општество и светот воопшто.”

ПоСВетеНи На КВалитет
ние сме решени да понудиме првокласни машини за брикетирање што се во согласност со меѓународните норми за квалитет.
Затоа применуваме ригорозни системи за контрола на квалитетот, како и постапки за тестирање. Нашиот оддел за контрола
на квалитетот постојано ги држи на око сите производни процеси, почнувајќи од купувањето суровини па сè до испораката
на готовиот производ. За да овозможиме беспрекорно функционирање, сите машини се тестираат со цврсто дефинирани
параметри за квалитет и функционирање во нашата лабораторија за проверка на квалитетот.
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ПоДДрШКа За еКолоШКите
ПроеКти
горивото е примарна потреба на секоја индустрија, а незагадената животна средина
е примарна грижа на нашето општество. Секоја година се создаваат милиони тони
земјоделски отпад и биомаса кои што или се уништуваат или неефикасно се горат, со
што предизвикуваат загадување на воздухот. овој отпад може да се рециклира и да
произведе обновлив извор на енергија преку претворање на отпадот од биомаса во
брикети за гориво со голема густина без додавање никаков сврзувачки материјал. ова
рециклирано гориво е корисно за околината, бидејќи ги зачувува природните ресурси.
она што многу луѓе не го знаат е дека рециклирањето, исто така, го спречува глобалното
затоплување, со што директно се влијае на глобалната клима.
Нема подобар проект од тој со кој се создава приход од земјоделски и шумски отпад, се
зачувува глобалната природна средина и се произведува еколошка енергија.
овој проект овозможува обновлив извор на енергија од отпад. еколошкото гориво се
произведува од земјоделски, шумски и индустриски отпад. отпадот од овие извори
се користи како суровина за овој проект, а крајниот производ се нарекува „брикети“.
главниот концепт на овој проект е да се произведе биојаглен од земјоделски отпад,
кој инаку целосно би се уништил, или неефикасно би се запалил предизвикувајќи
загадување на воздухот. овој отпад не може целосно да се уништи, но ние можеме да
го искористиме како обновлив извор на енергија преку претворање на отпадот од
биомаса во брикети за гориво со голема густина во погоните за брикетирање и да
произведеме брикети чија крајна цел е да произведат енергија. Може да кажеме дека
главниот концепт на овој проект е да понудиме евтина енергија која не загадува.
Суровините за овој проект се добиваат од отпад. овој проект бара од 40 до 90 HP,
зависно од моделот. исто така бара минимум 1000 m2 простор за работа и складирање
на материјалите.
Нема потреба од посебна почва или сенка, но соодветните простор и сенка ги даваат
најдобрите резултати за производство и складирање.
Со овој проект, биомасата со ниска густина се претвора во гориво од биомаса со висока
густина кое се нарекува „брикети“, „биојаглен“ или „бел јаглен“. Брикетите се направени
од земјоделски или шумски отпад што делотворно ефективно може да се искористи
како најдобра замена за кое било фосилно гориво (јаглен или дрво) и лесно може да се
искористи за разновидни топлински намени.
одржливост: производството на брикети има огромна одржливост затоа што
побарувачката на енергија расте од ден на ден, а понудата на фосилни горива е
ограничена. Понатаму, Владата на индија објави многу причини за промоција на овој
проект и инсталирање погони за брикетирање затоа што веќе целиот свет се ангажира
околу развојот на алтернативни извори на енергија. овој проект во индустриите
се промовира како примарен проект за обновлива енергија во светот. овој проект
овозможува одлична одржливост. Вкупниот период за исплата на проектот е приближно
две години. овој проект не предизвикува загадување и со себе не носи никаква опасност.
ова е еколошки проект за обновлива енергија.
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Пилевина и дрво
струготини
Шумарство отпад
и кора дрво

Сонцето цвет
стебленца и
лушпи

Дрвени
чипови

Строу

Багаса од
шеќерна
трска

Ориз
лушпи

Многу
други
материјали

пченка
cobs

ПриДоБиВКи оД

брикетирањето
брикетите од биомаса се еколошки, обновлив, економски и
неконвенционален извор на енергија кој не предизвикува
смог. Брикетите се 100% природни и се произведуваат со
употреба на техника без врзивни материи, т.е. хемикалии или
сулфур.
Брикетите од биомаса имаат висока специфична густина од
1200 kg/m3 и волуменска тежина од 800 kg/m3 во споредба
со 60 до 180 kg/m3 лабилна биомаса. Со оглед на нивната
густина и компактност, брикетите се одлични за транспорт
на големи растојанија.
Во споредба со лабилната биомаса или огревното дрво,
трошоците за растоварање и пренос се многу пониски.
исто така, потребен е далеку помал простор за складирање
поради големината и формата на брикетите што ги прави
лесни за чување.

освен што се поевтина алтернатива во споредба со
конвенционалните горива, лесната достапност на
земјоделскиот отпад во големи количини ја прави иднината
на брикетирањето биомаса уште посветла. Со растечката
свест и зголемената побарувачка на брикети од биомаса,
голем број компании во разни сектори ги отвораат своите
погледи кон придобивките од брикетирањето биомаса.
Уште поважно, владите на многу земји ја разбираат важноста
на биомасата како поевтин и еколошки алтернативен извор
на енергија. Владите промовираат преработка на биомаса
со многу даночни придобивки и финансиски стимулации.
овие активности помагаат да се зголеми употребата на
биобрикети како алтернативен извор на обновлива енергија.
Брзата изводливост на проектот во рок од две години го
прави уште попогоден за инвестирање.

Брикетите може да произведат релативно поинтензивна
топлина од другите горива. оваа поголема ефикасност се
должи на нивната ниска влага и висока густина.
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SUPER 65

SUPREME 75

JUMBO 90

Машина за брикетирање - 65 mm

Машина за брикетирање - 75 mm

Машина за брикетирање - 90 mm

првиот модел што го развивме и
го започна патот на технолошката
генијалност и иновативност беше
Super 65, кој произведува брикети
со дијаметар од 65 mm со скоро
занемарлив трошок за преработка.
овој модел е најдобар за среден
производен капацитет со минимален
капитален расход.

нашите модели Supreme 75 се идеален
избор за производител кој сака
производ од 800 – 1000 kg/h и уште не е
подготвен да инвестира во инсталација
на моделот Jumbo 90. оваа машина
работи со поддршка на мелница
(единица за правење прав) која ги
дроби суровините на помали парчиња/
прав соодветен за финалните чекори
од процесот на брикетирање.

најпрепознатливиот и главен производ
од нашата палета производи е
Jumbo 90. овој модел е опремен со
технологија за сечење создадена
за добивање максимален резултат.
Нашиот иновативен производ е
исклучително економичен и технички
супериорен.

Сите електрични
компоненти се од
марката Siemens.

Максималниот
производен капацитет за
суровина е до 1800 kg/h.

Тешка конструкција со
стандарден дизајн.

Влезна големина на
суровината: до 25 mm
може да работи без
мелница.

Дизајниран со
специјален сензорен
систем за приказ на
температурата на
машината.

Дава готови брикети
со висока густина со
дијаметар од 60, 75 или
90 mm.

Систем кој е лесен за
управување и помага при
заштедата на трошоци во
производството.

Главните компоненти
имаат одговорен дизајн
кој ги прави отпорни на
прав.

Специјален систем за
тревога за какви било
помали или поголеми
проблеми во машината.
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Што е ВКлУЧеНо
листа на целата стандардна опрема, делови и резервни делови кои доаѓаат со
машината за брикетирање.
ДЕЛ-A

Канал од основата за главниот мотор;

Главната единица на машината за
брикетирање го вклучува следново:
тело, носечки цилиндар, коленесто вратило,
оска и клип;
електричен мотор со најлонски ремен;

индукциони мотори, електрични панели и
делови (Марка: SIEMENS).

ДЕЛ-Б

Единица за ракување со материјали:

Комплетен систем за подмачкување и
филтрирање;

Преносна лента со завртки со должина од 6 m
со дебелина на запци од 5 mm;

електричен мотор со 3 КС за подмачкување
со пумпа за масло и уред за притисок;

редуктор (ELECON 3.54 – NU) со електричен
мотор со 3 КС;

Навртка за дозирање со стандарден запченик
ELECON NU 5, мотор со 10 КС (1440 врт/мин)
и додатоци;
Помошни делови, како пневматски чекан,
конусна коцка, Приклештувач, уред за
разделување и запечатувач на масло
Држач на уредот за разделување и
прстенеста стега;

лизгачка, варијабилна макара со кука и
V-лента за контрола на брзината.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Rezervni deli, dobavljeni skupaj z JUMBO 90
stiskalnico:

Потисна стега на уредот за разделување;
Платформа за подигање со макара со кука и
синџир (капацитет Wt. 2 Mt/Tn);
главен приклучок со разладни линии
(целосна должина од 10 m);

Пневматски чекан: 4 парчиња
Конусна коцка: 4 парчиња
Приклештувач: 10 парчиња
Уред за разделување: 3 парчиња

електрична контролна табла од 51 Hz за
ракување со машината;

Запечатувач за масло (за курбла, клип, чекан,
сад за ставање суровина): 2 комплета

електрични сензори (држач на уредот за
разделување, клип и маслен систем);

Запченик на завртка: 1 + 1 парче

Шрафови на основата, макара со кука и др;

Држач на чекан: 2 парчиња

Сад за ставање суровина: 1 + 1 парче

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

во просек 1.200 - 1.800 kg/h

во просек 800 - 1.000 kg/h

во просек 700 - 800 kg/h

Големина на готов производ

90 mm дијаметар

75 mm дијаметар

65 mm дијаметар

Должина на брикетите

од 100 mm до 350 mm

од 100 mm до 350 mm

од 100 mm до 350 mm

Форма на готовиот производ

Цилиндрична

Цилиндрична

Цилиндрична

Големина на суровината

до 25 mm

до 15 mm

до 10 mm

Пилевина (приближно)

од 1.500 до 1.700 kg/h

од 800 до 950 kg/h

од 700 до 800 kg/h

Слама (приближно)

од 1.000 до 1.200 kg/h

од 650 до 750 kg/h

од 600 до 700 kg/h

Багаса од шеќерна трска (приближно)

од 1.000 до 1.300 kg/h

од 600 до 750 kg/h

од 450 до 550 kg/h

Лушпи од кикирики (приближно)

од 1.800 до 2.500 kg/h

од 800 до 1000 kg/h

од 700 до 900 kg/h

Други и измешани суровини (приближно)

од 1.200 до 1.800 kg/h

од 750 до 950 kg/h

од 600 до 700 kg/h

Внес на волуменска густина

од 140 до 200 kg/m3

од 140 до 200 kg/m3

од 140 до 200 kg/m3

Содржина на влага

8-12%

8-12%

8-12%

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

Потребна струјна врска

91 KC / 68 kW

70 KC / 53 kW со мелница

65 KC / 49 kW со мелница

Amp. за практична употреба.

75 - 85 Amp (приближно)

60-70 Amp (приближно)

55-60 Amp (приближно)

Просечна потрошувачка на струја

30 - 40 единици/h

28- 32 единици/h

26- 28 единици/h

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Производен капацитет
(зависно од суровината)

ПРОИЗВОДЕН КАПАЦИТЕТ

ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

Притисок на брикетирање
(брикетирање без сврзување)

ЕЛЕКТРИЧНА МОЌНОСТ/СТРУЈА
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ПретВорете го отПаДот Во БриКети Со НаШата

преса за брикети
ние сме еден чекор понапред од останатите на пазарот со нашиот иновативен пристап во
полето на обновливата енергија. Нудиме алтернативно гориво наместо природниот гас,
јагленот, лигнитот и многу други затоа што нив ќе ги снема набрзо. Користиме нова технологија
за брикетирање без сврзување, којашто помага органскиот земјоделски отпад да се претвори
во брикети од биомаса без употреба на хемикалии.

Поддржете ја екологијата и обновливите извори
со нашата за машина за брикетирање!

Овластен европски претставник:

Bioles Horizont d.o.o.
Корчетова улица 5
2000 Марибор
Словенија
тел.: +386 5 909 66 03
е-пошта: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si

