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MECHANIKUS BRIKETTÁLÓ EGYSÉGEK
A KÖLTSÉGHATÉKONY BPU SOROZAT
A legújabb fejlesztések eredményeként örömmel mutatjuk be a CF Nielsen BPU
mechanikus brikettáló egységeinek legújabb generációját!
A BPU (Briquetting Press Unit) rövidítés egy olyan kompakt, ám széles
funkcionalitású egységet takar, amely alapfelszereltségével és
energiahatékonyságával is magasan veri a nemzetközi mezőnyt. Az egység
tartalmazza a hagyományosan kiváló brikettáló gépet, adagolósilót,
frekvenciavezérelt behordócsigát, valamint az automatikus vezérlést
érintőképernyővel.
KINEK AJÁNLJUK?
A BPU sorozat főleg a kisebb vagy közepes méretű gyártóüzemek számára remek
választás, amelyek alacsony beruházási és karbantartási igény mellett hosszú
évekeig maximális megbízhatóságot várnak el. A BPU sorozat brikettprései az
alábbi méretválasztékban érhetők el:
JELLEMZŐK
brikett méret:

BPU 2500

BPU 3200

BPU 4000

BPU 5000

50 mm

60 mm

60 mm

75 mm

3

3

3

0,4 m

0,4 m

0,4 m

0,4 m3

főmotor:

18,5 kW

22 kW

30 kW

37 kW

tömeg:

2700 kg

3700 kg

4200 kg

4500 kg

kapacitás:

250-350 kg/h*

400-600 kg/h*

600-750 kg/h*

900-1200 kg/h*

méret (h×sz×m):

2,3×1,65×2,2 m

2,8×1,65×2,24m

siló méret:

3,55×1,35×2,5 m 3,55×1,35×2,5 m

*Tájékoztató értékek. A kapacitásadatok alapanyagtól és a brikett minőségétől függnek

FŐBB JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
A BPU brikettáló egységekben korszerű SIEMENS PLC vezérlés gondoskodik az
egyes funkciók tökéletes vezérléséről. Legyen szó MDF porról, fahulladékról vagy
más biomasszáról, esetleg papírról, a megfelelő kiegészítőkkel szinte minden
8-16% közötti nedvességű cellulóz tartalmú anyagból kiváló brikettet készít.
Imponáló alapfelszereltsége minden, az optimális működéshez szükséges
kiegészítőt tartalmaz (olajrendszer fűtés, UBCS érintőképernyős kezelőfelület,
maximális kapacitás-szabályozás, automata indítás-leállítás, készre szerelt
kábelezés, kis adagolósiló szintérzékelőkkel, frekvenciavezérelt behordócsiga,
időzítővel ellátott szintszabályozás).
A gazdag alapfelszereltség mellett a berendezés további előnyei:
- Könnyű telepíthetőség (indításra készen szállítjuk) és egyszerű áttelepítés
- Optimalizált működtetés (a gyártás során beállítjuk az ön alapanyagához)
- Akár napi 24 órás működésre is alkalmas
- Alacsony zajszint és vibráció
- Könnyű tisztítás és egyszerű szervizelhetőség
KÉRDEZZEN BÁTRAN!
Ne feledje: www.brikettalo.hu ! Internetes oldalunkon szinte minden kérdésére
választ kap. Ha tanácsadásra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!
Tekintse meg brikettáló és pelletáló gépeinket működés közben, és higgyen a
saját szemének!
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