
pentru biomasa lemnoasă și deșeurile agrare

Cel mai mare producător 
de prese pentru brichete din lumea
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PreZeNtare
Începuturile noastre datează din 1990, când eram una dintre primele companii private din Slovenia cu vânzări proprii și distribuţie de 
combustibili solide. Bioles Horizont d.o.o., ca o prima companie privată și laureat multiplu al premiului Business Gazela în domeniul furnizării 
de energie, se străduiește să furnizeze în mod constant produse și servicii de înaltă calitate celor mai pretenţioși clienţi. Cu un succes excelent 
în vânzări, am obţinut poziţia uneia dintre cele mai importante companii din nord-estul Sloveniei.

În concordanţă cu tendinţa ecologică, am extins programul nostru cu mașini de brichetare pentru biomasă lemnoasă și deșeuri 
agroalimentare. luăm mediul în prim plan, fapt confi rmat de portofoliul nostru orientat spre viitor și modern de produse pentru producerea 
brichetelor de biomasă. Gama noastră este prezentată de prese hidraulice/brichetare cu presare reciprocă și prese mecanice granule. 
Presele noastre de brichetare anunţă o epocă verde, prin crearea unui combustibil ieftin și alternativ pentru combustibilii fosili costisitori și 
cu disparitie rapidă, cum ar fi  gazele naturale, cărbunele, lignitul, motorina, etc prin transformarea deșeurilor agricole, deșeurilor forestiere și 
deșeurilor municipale în brichete de biomasă.

inovaţia noastră nesfârșită și modernizarea tehnologică, concepute pentru a crea un portofoliu mondial de brichete de biomasă, reprezintă 
modalitatea noastră de vindecare a Naturii Mamei și a mediului care reduce amprenta de carbon cauzată de excesele industriale și alte 
forme de emisii prin încurajarea utilizării brichetelor de biomasă.

Ne atașăm să oferim mașini de brichetare de clasa premium, care respectă normele internaţionale de calitate. Prin urmare, aplicăm 
sistemele stricte de control al calităţii și proceduri de testare. Departamentul nostru de control al calităţii și de asigurare păstrează o 
vigilenţă strictă asupra întregului proces de fabricaţie chiar de la achiziţionarea de materii prime până la livrarea produselor fi nite. Pentru 
a asigura o performanţă impecabilă, toate mașinile sunt testate pe parametrii de calitate și performanţă bine defi niţi în laboratorul 
propriu de verifi care a calităţii.

ataȘaMeNt la Calitate

ViZiUNea
“Noi vom deveni o companie de succes și social responsabilă, 
orientată spre satisfacţia clienţilor - un expert cu clienţi extrem 
de satisfăcuţi”. În Bioles Horizont noi oferim căi de încălzire de 
înaltă calitate, economice și curate și, în același timp, avem grijă de 
satisfacţia clienţilor.”

MiSiUNea
“Prin vânzarea surselor naturale de energie, ne-am angajat 
să creăm un prezent și un viitor sănătos, curat și sigur pentru 
societatea noastră și pentru lumea în general.”

BIOLES HORIZONT
Korčetova ulica 5
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Slovenia 
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ProieCtUl VerDe Go GreeN
Combustibilul este nevoia primă a fi ecărei industrii, iar mediul fără poluare este preocuparea 
principala a societăţii noastre. În fi ecare an sunt generate milioane de tone de deșeuri 
agricole și biomasă, care sunt  distruse sau arse în mod inefi cient în formă liberă, provocând 
poluarea aerului. aceste deșeuri pot fi  reciclate și pot furniza o sursă de energie regenerabilă 
prin transformarea deșeurilor de biomasă în brichete de combustibil de înaltă densitate, fără 
adăugarea oricărui liant. acest combustibil reciclat este folositor pentru mediul înconjurător, 
deoarece păstrează resursele naturale. Ceea ce mulţi oameni nu știu este că reciclarea previne, 
de asemenea, încălzirea globală, care are un impact direct asupra climatului global.

Nu există un proiect mai bun decât generarea de venituri din deșeurile agricole și forestiere, 
salvarea mediului înconjurător și producerea energiei verzi.

acest proiect produce energie regenerabilă din deșeuri. Combustibilul ecologic este produs 
din deșeuri agricole, forestiere și industriale. Deșeurile din aceste surse sunt folosite ca materie 
primă a acestui proiect, iar produsul fi nit se numește brichete. Conceptul principal al acestui 
proiect este de a produce biocombustibil din deșeurile agricole, care altfel este distrus, sau 
ars în mod inefi cient în formă liberă, provocând poluarea aerului. aceste deșeuri nu pot fi  
distruse complet, dar le putem folosi ca sursă de energie regenerabilă prin transformarea 
deșeurilor de biomasă în brichete de combustibil de înaltă densitate cu ajutorul centralei de 
brichetare și producerea de brichete care produc în cele din urmă energie. Putem spune că 
furnizarea energiei fără poluare la un cost redus este conceptul principal al acestui proiect.

Materia primă din acest proiect este furnizată prin deșeuri. acest proiect necesită puterea de 
la 40 până la 90 CP, în funcţie de model. De asemenea, necesită un minim de 1000 de metri 
pătraţi de spaţiu pentru a lucra și a stoca materialele.
Nu există cerinţe speciale pentru locaţia și locul de producţie, dar un spaţiu sufi cient și o 
facilitate bine organizată vor da cele mai bune rezultate.

acest proiect implică transformarea biomasei cu densitate scăzută în biocombustibili de 
înaltă densitate, numită brichete, bio-cărbune sau cărbune alb. Brichetele sunt fabricate 
din deșeuri agricole sau forestiere, care pot fi  utilizate efi cient ca fi ind cel mai bun înlocuitor 
pentru orice combustibil fosil (cărbune sau lemn) și pot fi  utilizate cu ușurinţă în diferite tipuri 
de aplicaţii termice.

Posibilitatea de realizare: perspectiva producerii brichetelor este extraordinară, deoarece că 
cererea de energie crește zi de zi, în timp ce furnizarea de combustibili naturali fosili este 
limitată. În plus, guvernul indiei a anunţat o serie de iniţiative de promovare a acestui proiect 
și de creare a capacităţilor de producţie a brichetelor, deoarece întreaga lume stimulează 
producţia de surse alternative de energie. acest proiect este promovat în industrie ca cel 
mai important proiect din lume pentru sursele regenerabile de energie. Proiectul are 
perspective ambiţioase. Perioada totală de recuperare a proiectului este de aproximativ 2 ani. 
este un proiect absolut ecologic și sigur. acesta este un proiect pentru producţia de energie 
regenerabilă curată.
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BeNefiCii De BriCHetare 

brichetare
Brichetele de biomasă reprezintă o sursă de energie ecologică, 
regenerabilă, fără smoguri, economice și neconvenţionale. 
Brichetele sunt 100% naturale și sunt fabricate utilizând o tehnică 
fără barieră, adică fără utilizarea oricăror substanţe chimice sau a 
sulfului.

Brichetele biomasă au o densitate specifi că ridicată de 1200 kg/m3 
și o densitate în vrac de 800 kg/m3 faţă de 60 până la 180 kg/m3  
de biomasă liberă. având în vedere densitatea și compactitatea 
acestora, brichetele sunt excelente pentru transportul pe distanţe 
lungi.

În comparaţie cu pierderea biomasei sau a lemnului de foc, 
costurile de încărcare, descărcare și mutare sunt mult mai mici. 
De asemenea, este nevoie de mult mai puţin spaţiu de depozitare 
datorită mărimii și formei brichetelor care le face ușor de depozitat.

Brichetele pot produce o căldură mai intensă decât alţi combustibili. 
această efi cienţă mai mare poate fi  atribuită umidităţii lor scăzute 
și densităţii ridicate.

Pe lângă faptul că brichetele sunt o alternativă mai ieftină la 
combustibilii tradiţionali, disponibilitatea generală a deșeurilor 
agricole în cantităţi mari face viitorul brichetelor o perspectivă 
luminată. odată cu creșterea gradului de conștientizare și a cererii 
de brichete de biomasă, mai multe companii din diferite sectoare 
realizează benefi ciile producţiei lor.

Mai important este că guvernele diferitelor ţări și-au dat seama 
de importanţa biomasei ca fi ind mai ieftină și mai ecologică 
sursă alternativă de energie. Guvernele promovează prelucrarea 
biomasei cu o grămadă de benefi cii fi scale și stimulente fi nanciare. 
aceste actiuni ajuta la cresterea utilizarii bio-brichetelor ca sursa 
alternativa de energie regenerabila.

Perspectivele înalte pentru dezvoltarea proiectului în următorii 
doi ani îl fac și mai favorabil pentru investiţii.
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Toate componentele 
electrice sunt de marca 
Siemens.

Capacitatea maximă de 
producție ale materiilor 
prime este de până la 1.800 
kg/ora.

Construcție masivă cu un 
design standard.

Dimensiune acceptabilă 
a materiei prime: bucăți 
de până la 25 mm pot fi  
operate fără o moară cu 
ciocan.

Un sistem special de 
senzori de temperatură 
cu indicarea temperaturii 
instalației.

Permite producerea bri-
chetelor de înaltă densi-
tate cu diametrul de 60, 75 
sau 90 mm.

Sistemul este ușor de utili-
zat economisește costurile 
de producție.

Proiectare sigură a 
componentelor principale.

Sistemele de sirene 
speciale avertizează 
asupra oricăror probleme 
minore sau majore ale 
mașinii.

SUPer 65
Mașina de brichetare - 65 mm

această presă este primul model 
dezvoltat de noi, care combină 
perfecţiunea tehnologică și noutatea 
și permite producerea de brichete cu 
un diametru de 65 mm aproape la cost. 
acest model este cel mai potrivit pentru o 
capacitate medie de producţie cu o ieșire 
minimă de capital.

SUPreMe 75
Mașina de brichetare - 75 mm

Prese brichetare ale modelului Supreme 
75 sunt o alegerea ideală pentru 
producător, care își propune să atingă 
800-1000 kg / ora, dar nu este încă 
pregătit să investească în modelul Jumbo 
90. această unitate colaborează cu un 
concasor care mășcă materiile prime în 
bucăţi mici folosite pentru producţia de 
produse fi nite sub formă de brichete.

JUMBo 90
Mașina de brichetare - 90 mm

Cel mai remarcabil produs emblematic 
din sortimentul nostru. acest model 
este echipat cu tehnologia de procesare 
mecanică a materiilor prime și asigură 
capacitatea maximă. Produsul nostru 
inovator este deosebit de economic și 
excelent din punct de vedere tehnic.
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

SPECIFICAȚII TEHNICE
Volumul producției (în funcție de materiile prime) în medie 1.200 - 1.800 kg/ora în medie 800 - 1.000 kg/ora în medie 700 - 800 kg/ora

Dimensiunea produsului � nit 90 mm diametru 75 mm diametru 65 mm diametru

Lungimea brichetului de la 100 mm până la 350 mm de la 100 mm până la 350 mm de la 100 mm până la 350 mm

Produs � nit Cilindru Cilindru Cilindru 

Dimensiunea materiei prime Până la 25 mm Până la 15 mm Până la 10 mm

VOLUMUL PRODUCȚIEI
Rumegus de lemn (aprox.) de la 1.500 până la 1.700 kg/ora de la 800 până la 950 kg/ora de la 700 până la 800 kg/ora

Paie (aprox.) de la 1.000 până la 1.200 kg/ora de la 650 până la 750 kg/ora de la 600 până la 700 kg/ora

Trestia de zahăr bagasse (aprox.) de la 1.000 până la 1.300 kg/ora de la 600 până la 750 kg/ora de la 450 până la 550 kg/ora

Coji de nuci  (aprox.) de la 1.800 până la 2.500 kg/ora de la 800 până la 1000 kg/ora de la 700 până la 900 kg/ora

Alte materii prime  (aprox.) de la 1.200 până la 1.800 kg/ora de la 750 până la 950 kg/ora de la 600 până la 700 kg/ora

PARAMETRII DE OPERARE
Densitatea vracului de intrare de la 140 până la 200 kg/m3 de la 140 până la 200 kg/m3 de la 140 până la 200 kg/m3

Umiditate 8-12% 8-12% 8-12%

Presiunea de brichetare (brichetare fără banda) 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm

CONSUMUL DE ALIMENTARE
Putere necesară 91 CP/ 68 kW 70 CP / 53 kW cu un concasor 65 CP / 49 kW cu un concasor

Curent 75 - 85 A (aprox.) 60-70 A (aprox.) 55-60 A (aprox.)

Consumul de energie (în medie) 30 - 40 unități/ora 28- 32 unități/ora 26- 28 unități/ora

PARTEA A 
Unitatea principală a instalației de brichetare 
este formată din:

 carcasă, roată de încărcare, arbore cotit, tija, 
bușonul și pistonul;

 Motor electric cu bandă din nailon;

 Sisteme de lubrifi ere și fi ltrare complete;

 Motor electric de 3 CP pentru pompa de ulei 
și manometru;

 Șurub de dozare cu roată dinţată eleCoN NU 
5, capacitate motorului 10 CP. (1440 rot/min) și 
echipamente auxiliare;

 Piese de schimb, cum ar fi  cilindru, piston, 
matriţă; bucșe de prindere, matriţe și garnituri 
de ulei;

 Suportul matriţei și inelul de prindere;

 fixarea suportului matriţei;

 Suport de ridicare cu o unitate de lanţ 
(capacitate de încărcare 2 tone), 

 Clopot, linii de răcire (lungime totală 10 m);

 Panouri de comandă de 51 Hz cu elemente 
de control;

 Senzori electrici (suport pentru matriţe, piston și 
sistem de ulei);

 Șuruburi de fi xare, scripeţi etc.;

 Canalul principal al motorului;

 Motoare de inducţie, panouri electrice și piese 
de schimb (marca SieMeNS).

PARTEA B 
Unitatea de transport constă din:

 ; transportor cu șuruburi de 6 m lungime cu 
grosimea de vierme de 5 mm

 reductor (eleCoN 3.54 - NU) cu un motor 
electric de 3 CP;

 Glisieră, scripete și curea de transmisie pentru 
controlul vitezei.

PIESE DE SCHIMB  
În complect cu presa JUMBO 90 sunt 
următoarele piese de uzură:

 Cilindru: 4 buc.

 Matriţă: 4 buc.

 Manșon de prindere: 10 buc.

 Matrice: 3 buc.

 Garnitură de ulei (arbore cotit, piston, cilindru, 
întrerupător): 2 seturi

 Șurub: 1 + 1 buc.

 Cutie de reîncărcare: 1 + 1 buc.

 Suport pentru cilindru: 2 buc.

Ce eSte iNClUS
o listă a tuturor echipamentelor standard, a pieselor și a pieselor de schimb care se 
livreaza cu masina de presat brichete.



traNSforMaŢi DeȘeUrile ÎN CoMBUStiBil CU aJUtorUl 

preselor noastre de brichetare

Reprezentant autorizat în UE:

Datorită unei abordări inovatoare în domeniul energiei regenerabile, suntem cu un pas înaintea altor 
concurenți de pe piață. Oferim combustibili alternativi la gaze naturale, cărbune, lignit, motorină și 
multe alte combustibili care vor dispărea în viitorul apropiat. Folosim o nouă tehnologie de brichetare 
fără utilizarea de lianți, ceea ce vă permite să transformați deșeurile organice și biomasa în brichete 

fără folosirea oricăror substanțe chimice.

Alegeți producția de energie regenerabilă ecologic cu produsele noastre!

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

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


