
Na drevnú biomasu a poľnohospodársky odpad

Najväčší výrobca 
briketovacích lisov na svete
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PrEZENtÁCia
Naše začiatky siahajú do roku 1990, keď sme boli medzi prvými súkromnými spoločnosťami v Slovinsku s vlastným predajom a 
distribúciou tuhých palív. Bioles Horizont d.o.o. je prvá súkromná spoločnosť a  niekoľkonásobný držiteľ ceny gazela v oblasti 
zásobovania energiou, ktorá sa usiluje, všetkým svojim zákazníkom, a to aj tým najnáročnejším vždy ponúkať vysoko kvalitné 
produkty a služby. Vynikajúci predajný úspech z nás robí jednu z popredných spoločností v severovýchodnej časti Slovinska.

Náš program sme rozšírili v súlade s ekologickým trendom o briketovacie lisy na drevnú biomasu a poľnohospodársky odpad.   Vďaka 
nášmu technologickému, do budúcnosti orientovanému programu  briketovacích strojov na biomasu, uprednostňujeme životné 
prostredie pred podnikaním. Naše briketovacie stroje sú zložené z lisu typu trN / Bat a zásobníka s mechanickým dávkovačom.  
Naše briketovacie lisy sú poslami Zelenej éry, pretože drahé a rýchlo sa strácajúce fosílne palivá, také ako je zemný plyn, uhlie, lignit, 
nafta atď. nahrádzame lacnejším alternatívnym palivom – briketami, ktoré vyrábame z biomasy, predstavujúcej poľnohospodársky, 
lesnícky a komunálny odpad.

Nepretržitou inováciou a technologickým rozvojom sme vytvorili špičkové briketovacie stroje, ktoré sú naším príspevkom k ochrane 
prírody a životného prostredia, pretože používaním briketovacích strojov na biomasu sa znižuje obsah oxidu uhličitého, ktorý je 
výsledkom nadmerných priemyselných a iných foriem emisií.

Zaviazali sme sa, že ponúkneme špičkové briketovacie stroje, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy kvality. Preto používame 
prísne systémy kontroly kvality a skúšobné postupy. Naše oddelenie kontroly a zabezpečovania kvality pozorne monitoruje celý 
výrobný proces priamo od nákupu surovín až po vyexpedovanie hotových výrobkov. aby sme zabezpečili bezchybnú prevádzku, 
naše vlastné laboratórium testuje všetky stroje podľa presne stanovených kritérií kvality a výkonu.

VErNÍ KValitE

VÍZia
“Staneme sa úspešnou a spoločensky zodpovednou 
spoločnosťou, zameranou na spokojnosť zákazníkov – 
odborníkom  s mimoriadne spokojnými zákazníkmi.” V Bioles 
Horizonte zabezpečíme vysokokvalitné, ekonomické a čisté 
metódy vykurovania, čím sa súčasne postaráme, aby boli 
spokojní aj naši zákazníci.”

PoSlaNiE
“Predajom prírodných zdrojov energie vytvárame zdravú, 
čistú a bezpečnú súčasnosť i budúcnosť, a to nielen našej 
spoločnosti , ale aj sveta.”
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ProJEKt go grEEN
Palivo je základnou potrebou ktoréhokoľvek priemyselného odvetvia. Prvoradým 
záujmom našej spoločnosti je mať čisté životné prostredie. Každý rok máme  problémy 
s miliónmi ton poľnohospodárskeho odpadu a biomasy, ktoré sú neefektívne zničené 
alebo spaľované na voľnom priestranstve, čím sa znečisťuje ovzdušie. tento odpad je 
možné recyklovať a tým zabezpečiť obnoviteľný zdroj energie tak, že odpad z biomasy 
sa zlisuje na brikety s vysokou hustotou bez pridania akéhokoľvek spojiva. recyklované 
palivo je užitočné pre životné prostredie, pretože zachováva prírodné zdroje. Mnoho ľudí 
nevie, že recykláciou sa zabraňuje globálnemu otepľovaniu, ktoré priamo ovplyvňuje 
celosvetovú klímu.

Neexistuje lepší projekt ako je vytváranie príjmov z poľnohospodárskeho a lesného 
odpadu, ochrana globálneho životného prostredia a výroba zelenej energie.

S briketovacími strojmi vyrábame z odpadu obnoviteľnú energiu. Palivo šetrné k životnému 
prostrediu sa vyrába z poľnohospodárskeho, lesného a priemyselného odpadu.  Našou 
surovinou je odpad z týchto zdrojov a konečným produktom sú brikety. Hlavnou úlohou 
stroja je výroba biopalív z poľnohospodárskeho odpadu, ktorý je inak neefektívne zničený 
alebo spaľovaný na voľnom priestranstve, čím sa znečisťuje ovzdušie. Uvedený odpad 
nemôžeme úplne zničiť, ale ho môžeme použiť ako obnoviteľný zdroj energie. a to tak, že 
ho z biomasy, pomocou briketovacieho stroja prerobíme na brikety s vysokou hustotou 
, ktoré nám potom dávajú energiu. Dalo by sa povedať, že základným konceptom tohto 
projektu je zabezpečiť energiu s nízkymi nákladmi bez znečisťovania.

odpad je surovinou pre briketovacie lisy.  Stroj potrebuje 40 až 90 HP(konských síl), 
v závislosti od modelu. Miesto inštalácie musí mať rozlohu najmenej 1000 metrov 
štvorcových, a to ako pre prácu, tak aj pre skladovanie materiálu.
Nie je potrebný žiadny špeciálny pozemok alebo sklad, stačí len vhodný priestor 
primeraný na výrobu a skladovanie.

lis premení biomasu s nízkou hustotou na biomasu s vysokou hustotou, to znamená na 
brikety, eko-uhlie alebo biele uhlie. Brikety sú vyrobené z poľnohospodárskeho alebo 
lesného odpadu, ktorý sa môže účinne použiť ako najlepšia náhrada za akékoľvek fosílne 
palivo (uhlie alebo drevo) a môžu sa ľahko využívať pri rôznych spôsoboch produkcie 
tepla .

rozvojaschopnosť: Ziskovosť výroby brikiet je veľmi vysoká, pretože dopyt po energii 
sa každým dňom zvyšuje, pričom zásoby prírodných fosílnych palív sú obmedzené. 
Celosvetovým trendom je vývoj alternatívnych zdrojov energie, aj vláda indie oznámila 
sériu stimulov na podporu tohto projektu a inštaláciu lisov na výrobu brikiet. Na celom 
svete sa v priemysle propaguje ako hlavný projekt získavanie energie z obnoviteľných 
zdrojov. Je to vynikajúca investícia, ktorá sa vráti približne za 2 (dva) roky. Neznečisťuje 
životné prostredie a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. ide o enviromentálny projekt 
zelenej energie.

gPS:
N  46° 33‘ 6.565‘‘
E  15° 37‘ 34.851‘‘
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V ÝHoDY 

briketovania
Brikety z biomasy sú ekologickými, obnoviteľnými, eko-
nomickými a nekonvenčnými zdrojmi energie, ktoré nepro-
dukujú smog. Brikety sú 100% prírodné a neobsahujú žiadne 
spojivá, to znamená, že sú vyrobené bez použitia chemikálií 
alebo síry.

Samotné brikety z biomasy majú vysokú špecifickú hustotu 
1200 kg / m3 a násypnú hustotu 800 kg/m3 v porovnaní s 
hustotou 60 až 180 kg/m3 voľnej biomasy. Vďaka svojej hus-
tote a kompaktnosti sa brikety dajú výborne prepravovať na 
dlhé vzdialenosti.

V porovnaní  s voľnou biomasou alebo drevom sú nákla-
dy na nakládku, vykládku a prepravu oveľa nižšie. taktiež 
vzhľadom na veľkosť a tvar brikiet je potrebný oveľa menší 
skladovací priestor, preto sa brikety ľahko uskladňujú.

Brikety môžu produkovať intenzívnejšie teplo ako iné palivá. 
Vyššiu účinnosť možno pripísať ich nízkej vlhkosti a vysokej 
hustote.

okrem toho, že brikety sú lacnejšou alternatívou voči kon-
venčným palivám, budúcnosť briketovania biomasy je ešte 
perspektívnejšia kvôli dostupnosti veľkého množstva poľno-
hospodárskeho odpadu.  Uvedomelosť a dopyt po briketách 
na báze biomasy sa zvyšuje a stále viac spoločností v rô-
znych odvetviach chápe výhody briketovania.

Je veľmi dôležité, aby vlády rôznych krajín uznali význam 
biomasy ako lacnejšieho alternatívneho zdroja energie, 
ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu. Vlády podporujú 
spracovanie biomasy prostredníctvom rôznych daňových 
úľav a finančných stimulov. tieto opatrenia pomáhajú zvýšiť 
používanie eko - brikiet ako alternatívneho zdroja obno-
viteľnej energie.

Keďže sa investície vložené do projektu vrátia už za dva roky, 
je tento projekt určite zaujímavou voľbou.
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Všetky elektrické 
komponenty sú značky 
Siemens.

Maximálna výrobná kapac-
ita surovín je 1800 kg/h.

Ťažká konštrukcia v 
štandardnom prevedení.

Prijateľná veľkosť 
suroviny: do 25 mm je ju 
možné spracovávať bez 
kladivkového mlyna.

Prevedenie so špeciálnym 
senzorovým systémom, 
ktorý sleduje teplotu 
stroja.

Vyrába brikety s vysokou 
hustotou s priemermi 60, 
75 alebo 90 mm.

Jednoduchý systém riad-
enia umožňuje šetrenie 
výrobných nákladov.

Spoľahlivé prachotesné 
prevedenie hlavných 
komponentov.

Špeciálne  sirény 
poplašného systému upo-
zorňujú na akékoľvek malé 
alebo veľké poruchy stroja.

SUPEr 65
65 mm briketovací lis

Prvý model, ktorý sme vyvinuli a 
s ktorým sme sa pustili na cestu 
technologického pokroku a inovácie, 
je Super 65, ktorý produkuje brikety 
s priemerom 65 mm, s minimálnymi 
výrobnými nákladmi. Prevedenie tohto 
modelu umožňuje strednú výrobnú 
kapacitu z minimálnymi kapitálovými 
nákladmi.

SUPrEME 75
75 mm briketovací lis

Naše špičkové modely Supreme 75 
sú ideálnou voľbou pre výrobcu, ktorý 
hľadá stroj s výrobnou kapacitou 800 
až 1000 kg/h a ešte nie je pripravený na 
kúpu Jumbo 90. tento stroj spolupracuje 
s kladivkovým mlynom (drvičom), ktorý 
rozdrví surovinu na jemné kusy vhodné 
pre finálnu briketovaciu fázu.

JUMBo 90
90 mm briketovací lis

Jumbo 90 je výnimočný výrobok, ktorý 
stojí na čele nášho produktového 
portfólia. Maximálny výkon mu 
umožňuje technológia rezania. tento 
inovatívny produkt je mimoriadne 
nákladovo efektívny a je na najvyššej 
technickej úrovni..
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Výrobná kapacita (v závislosti od surovín) priemerne 1.200 - 1.800 kg/h priemerne 800 - 1.000 kg/h priemerne 700 - 800 kg/h

Veľkosť hotového výrobku 90 mm priemer 75 mm priemer 65 mm priemer

Dĺžka brikety od 100 mm do 350 mm od 100 mm do 350 mm od 100 mm do 350 mm

Tvar hotového výrobku Valcovitý Valcovitý Valcovitý 

Veľkosť suroviny Do 25 mm Do 15 mm Do 10 mm

VÝROBNÁ KAPACITA
Piliny (približne) 1.500 do 1.700 kg/h 800 do 950 kg/h 700 do 800 kg/h

Slama (približne) 1.000 do 1.200 kg/h 650 do 750 kg/h 600 do 700 kg/h

Vláknitý materiál zo stonky cukrovej trstiny (prib.) 1.000 do 1.300 kg/h 600 do 750 kg/h 450 do 550 kg/h

Arašidové škrupiny (približne) 1.800 do 2.500 kg/h 800 do 1000 kg/h 700 do 900 kg/h

Iné, napr. zmes surovín (približne) 1.200 do 1.800 kg/h 750 do 950 kg/h 600 do 700 kg/h

PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE
Hustota vstupnej hmoty 140 do 200 kg/m3 140 do 200 kg/m3 140 do 200 kg/m3

Obsah vlhkosti  8-12% 8-12% 8-12%

Tlak briketovania (briketovanie bez spojív) 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm 1.200 kg/cm

ELEKTRICKÁ ENERGIA / VÝKON
Požadovaný výkon pripojenia  91 HP/ 68 kW 70 HP / 53 kW s mlynom 65 HP / 49 kW s mlynom

Prúdové zaťaženie 75 - 85 Amp (približne) 60-70 Amp (približne) 55-60 Amp (približne)

Priemerná spotreba energie 30 - 40 jednotiek/h 28- 32 jednotiek/h 26- 28 jednotiek/h

ČASŤ -A 
Hlavnú jednotku briketovacieho lisu tvorí:

 skriňa, dávkovacie koleso, kľukový hriadeľ, 
tyč, lišta a piest;

 elektromotor s remeňom z umelej hmoty;

 mazací systém s filtrom;

 olejové čerpadlo s trojfázovým motorom a 
manometrom;

 dávkovací šnek so štandardnou prevodovkou 
ElECoN NU 5; 10 HP (1440 ot./min.) a 
príslušenstvo;

 pomocné náhradné diely, ako napr. tŕň, 
kónická matrica (zápust ), upínacie čeľuste, 
deliaca matrica a olejové tesnenie;

 držiak matrice a prstencová svorka;

 držiak na upevnenie matrice;

 reťazový kladkostroj (s kapacitou 2 Mt / tN);

 hlavná zásuvka s chladiacimi linkami 
(celková dĺžka 10 m);

 51 Hz elektrický ovládací panel s riadiacimi 
mechanizmami na riadenie stroja;

 elektrické senzory (matricový držiak, piestové 
puzdro, mazací systém);

 základné skrutky, atď;

 základný kanál pre hlavný motor;

 indukčné motory, elektrické ovládacie panely 
a komponenty (Značka: SiEMENS).

ČASŤ -B 
jednotka na manipulovanie s materiálom:

 6-metrový dopravný šnek s hrúbkou
šneku 5 mm 

 reduktor (ElECoN 3,54 - NU) s 
elektromotorom s výkonom 3 HP

 násypka, variabilný remeň a klinový remeň na 
ovládanie rýchlosti

NÁHRADNÉ DIELY  
Náhradné diely dodané spolu s lisom 
JUMBO 90:

 baranidlo: 4 kusy

 kónusová matrica: 4 kusy

 upínače: 10 kusov

 deliaca matrica: 3 kusy

 olejové tesnenie (pre rúčku, piest, baranidlo, 
dávkovač): 2 sady

 skrutkový šnek: 1 + 1 kus

 dávkovač: 1 + 1 kus

 držiak tŕňa: 2 kusy

PrÍloHY
Zoznam komponentov štandardného vybavenia a náhradných dielov, ktoré sú 
dodávané spoločne s vaším briketovacím lisom.



ZMEŇtE oDPaD Na PaliVo PoMoCoU 

našich briketovacích lisov

Európsky oprávnený zástupca:

S inovatívnym prístupom k obnoviteľnej energii sme na trhu o krok pred ostanými. Ponúkame alternatívne 
palivo namiesto zemného plynu, uhlia, lignitu, nafty, atď., pretože ich rezervy sa budú v blízkej budúcnosti 
zmenšovať. Používame novú technológiu briketovania bez použitia spojív, s ktorou spracovávame 

organický poľnohospodársky odpad na brikety z biomasy bez použitia chemických látok. 

Buďte ekologicky uvedomelý, 
rozhodnite sa pre zelenú s našim lisom na výrobu brikiet!

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

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


