
 

 

 

 

 

 

  

 
Mekanik Briketleme Presleri 
 

Termik değerlendirme sayesinde masraftan tasarruf  

Ancak yüksek derecede sıkıştırıldıklarında hammaddeler mükemmel termik 

değerlendirmeye ulaşmaktadır. Sadece doğal ürünler (bitki parçaları) 

yakıldıklarında CO2-nötr tutuma sahiptir, yani sadece fotosentez ile büyüme 

sırasında dönüştürüldüğü kadar karbondioksit serbest  bırakılmaktadır. 

Sadece sıkılaştırılmış plastikler ekonomik bir şekilde yeniden kullanıma 

alınabilmektedir, örn. piroliz v.b.  

ADELMANN Sıkıştırma Tesisleri dönüşüm sektörünün önemli bir parçasıdır.

  

  

Hacim azaltımı sayesinde masraftan tasarruf  

Depo ve nakil alanı masrafları çok son derece düşürülebilir. ADELMANN 

Sıkıştırma Tesisleri sayesinde malzeme hacimleri 10 kat (talaş) ve 100 kata 

kadar (plastik) düşürülebilir.  

  

Toz sıkıştırması sayesinde masraftan tasarruf  

Tozlar sadece çok yüksek masraflarla işlenebiliyor - Emiş, filtre, paketleme, 

patlama tehlikesi...  

Yüksek derecede sıkıştırılmış tozlar parça parçadır ve ileri değerlendirmede 

sorunsuz ve hacmi azaltılmış biçimde kullanılabilir. 

  

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adelmann Briketleme Presleri paradan 

tasarruf sağlar ve çevreye olan yükü 

azaltır.  

Değişik sıkıştırma olanaklarından 

birkaç örnek: 

 

 Biyo kütle 

 Saman 

 Fil otu 

 At tezeği 

 Kamış 

 Pamuk 

 Hijyen sanayisinden elyaf ve selüloz                

atıkları 

 Plastikler 

 Karton atıkları 

 Odun   

 Kağıt 

•  Filtre tozları 



 

 

  

 

Teknik Veriler  

Model ABP 450 ABP 550 ABP 650 ABP 750 

Presleme kanalı çapı: 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 

Toplam: 11,0 kW 37,0 kW 37,0 kW 47,0 kW 

Briketleme presinin ağırlığı: yakl. 1600 kg yakl. 3500 kg yakl. 3500 kg yakl. 4000 kg 

Silo hacmi,başka boyutlar mümkündür: 0,6 m³ 3,0 m³ 6,0 m³ 10,0 m³ 

azami güç, malzemeye bağlı: 50-150 kg/s 150-400 kg/s 400-700 kg/s 800-1200 kg/s 

      

  
   

-*  başka boyutlar mümkün 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

Model/ölçüler 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 

                                         

 

       

      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                           

      

   

   

   

   

-  Değişiklik hakkı saklıdır 
-  Lütfen uzmanlarımızdan  

danışmanlık alınız. 
 

 

Büyük işletmeler ve fason 

briketleme yapanlar için en 

uygun tesisler 

 yüksek sıkıştırma 

 bağlayıcı gerektirmez 

 düşük elektrik tüketimi 

 Sürekli işletim 

 Otomatik kumanda 

 çok kolay kullanım  

 bakımı kolay 

 her atık imha tesisine    

  entegre edilebilir 

 

 

ADELMANN Briketleme Presler ABP 450/550/650/750 
 

 eksantrik tahrikli, volantlı sağlam, kaynaklı çelik gövde    

 sıcaklığı ayarlanabilir, kademesiz ayarlanabilir basınçlı hidrolik presleme              

   pensesi, ve otomatik, malzemeye bağlı ayarlama 

 yatay helezon besleme bandı kademesiz elektronik ayarlanabilir 

 yön değiştirilebilir şanzıman motoruna sahip dikey helezon besleme bandı  

 Çalışma durumlarını gösteren, tuşlu ve küçük metin ekranlı operatör, ana                                                                                                             

   tahrik ve helezon besleme bantları için kapasite göstergeli 

 kolay değiştirilebilir aşınan parçalar  

 kapsamlı güvenlik kontrolleri   

 şirkete özel kumanda sistemine dahil edilebilir                                                                                                              

                                                                        

ADELMANN Umwelt GmbH 
 Johann-Schöner-Str. 73 

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

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

 www.adelmann.de 
 


