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Prasy brykietuj ące Adelmann  
oszcz ędno ść pieni ędzy i odci ąŜenie 
środowiska. 
Oto przykłady najró Ŝniejszych 
substancji, które nadaj ą się do 
prasowania: 
 
• biomasa 

• słoma 

• miskant 

• i inne 

• trzcina pospolita 

• bawełna 

• odpady z włókniny i ligniny z 

  przemysłu higienicznego 

• tworzywa sztuczne 

• odpady kartonaŜowe 

• drewno   

• papier 

• popioły lotne 

Mechaniczne prasy brykietuj ące  

Obni Ŝanie kosztów poprzez obróbk ę termiczn ą 
Tylko mocno sprasowane surowce dysponują właściwościami koniecznymi do 

ich optymalnej obróbki termicznej. 

Wyłącznie produkty naturalne (części roślin) są podczas spalania neutralne 

pod względem emisji CO2, tzn., Ŝe dwutlenek węgla jest emitowany jedynie w 

takiej ilości, w jakiej został on zgromadzony podczas wzrostu na skutek 

fotosyntezy. 

Dopiero sprasowane tworzywa sztuczne mogą być doprowadzane do 

dalszego  przetwarzania gospodarczego np. pirolizy itp. 

Prasy ADELMANN stanowią istotny element gospodarki recyklingowej.  

 

Obni Ŝanie kosztów poprzez redukcj ę obj ętości 
MoŜliwość radykalnego obniŜenia kosztów związanych z przestrzenią 

potrzebną do  magazynowania i transportu. Dzięki prasom ADELMANN 

objętość materiału moŜna obniŜyć 10-krotnie (w przypadku drewnianych 

wiórów) lub nawet 100-krotnie (w przypadku tworzyw sztucznych). 

 

Obni Ŝanie kosztów poprzez prasowanie pyłów 
Przetwarzanie pyłów wymaga wysokiego nakładu pracy - odkurzania, 

stosowania filtrów, pakowania i wiąŜe się z niebezpieczeństwem wybuchu. 

Mocno sprasowane pyły mogą być sztukowane i z łatwością moŜna 

przekazywać je do dalszej obróbki. 

 



 

 

  

 

   
Typ ABP 450 ABP 550 ABP 650 ABP 750 

Średnica kanału prasy: 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 
Całkowicie: 11,0 kW 37,0 kW 37,0 kW 47,0 kW 
CięŜar prasy brykietującej: ok. 1600 kg ok. 3500 kg ok. 3500 kg ok. 4000 kg 
Pojemność silosu, dostępne inne rozmiary: 0,6 m³ 3,0 m³ 6,0 m³ 10,0 m³ 
Maks. wydajność, zaleŜna od materiału 50-150 kg/h 150-400 kg/h 400-700 kg/h 800-1200 kg/h 

      

  
   

-*  andere Größen möglich 

 
 
  
        

 

 

 

 

 

 

Typ/  
Wymiary  A B C D 

BP 450 958 mm 1630 mm 2270 mm 2000 mm 
BP 550 2310 mm 2500 mm 2288 mm 2000 mm 
BP 650 2310 mm 3500 mm 2288 mm 2000 mm 
BP 750 2310 mm 4400 mm 2288 mm 2000 mm 

                                         

 

       

      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                           

      

   

   

   

   

- Prawa do zmian zastrzeŜone 
       - Proszę zasięgnąć porady od  
             naszych specjalistów 

. 
 

Idealne urz ądzenia dla hurtowni i 
większych zakładów zajmuj ących 
się brykietowaniem dochodowym   
 
• mocne sprasowanie 

• brak potrzeby  

  zastosowania spoiwa 

• niski pobór prądu 

• praca ciągła 

• automatyczne sterowanie 

• najłatwiejsza obsługa 

• przyjazna konserwacja 

• moŜliwość zintegrowania  

• z dowolną instalacją przetwórczą 

 

 

 

Prasa brykietuj ąca ADELMANN ABP 450/550/650/750  
 

• stabilna, spawana stalowa konstrukcja z napędem  mimośrodowymi 

• kołami zamachowymi 

• hydrauliczne szczypce zaciskowe o ustawianej temperaturze, z   

• bezstopniową nastawą ciśnienia, z automatyczną, zaleŜną od •    

• stosowanego materiału regulacją  

• poziomy przenośnik ślimakowy do doprowadzania materiału z  

• bezstopniową elektroniczną regulacją 

• pionowy przenośnik ślimakowy do doprowadzania materiału z silnikiem  

   przekładni z przełącznikiem liczby biegunów 

• pulpit sterujący z klawiaturą i mały wyświetlacz tekstowy informujący o  

   stanach pracy oraz wyświetlacz informujący o stanie obciąŜenia napędu  

   głównego i przenośników ślimakowych doprowadzających materiał 

• zaawansowane systemy kontroli bezpieczeństwa 

• moŜliwość podłączenia do typowych dla tych urządzeń systemów sterujących 

ADELMANN Umwelt GmbH  
 Johann-Schöner-Str. 73 

  D-97753 Karlstadt 
Tel.:+49 (0) 9353-7903-0 

Faks: +49 (0) 9353-7903-68 
E-Mail: info@adelmann.de 

 www.adelmann.de 

Dane techniczne 


