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Características principais

• Rosca sem-fim de dosagem para uma 
alimentação homogénea do produto

• Acendimento/desligamento imediato, 
tempos de arranque mínimos

• Componentes de alta qualidade

• 100% projetada e produzida em Itália

• Desgaste mínimo dos componentes

• Cargas pesadas, adequada para 
um funcionamento contínuo

• Funcionamento automático

Características de construção

• Estrutura base, que suporta o 
reservatório do óleo da central.

• Grupo motor da bomba posicionado 
sob o reservatório do óleo

• Mecânica da prensa composta por pistão de 
pré-compactação, pistão expulsor, cabeça de 
compactação, extrusora e torno de pistões.

• Tremonha com rosca sem-fim de alimentação

• Permutador ar-óleo

• Minissilo Ø 1500 mm com elemento H 
1000 mm completo com indicadores de 
nível para o funcionamento automático

• Quadro elétrico de comando de prensa com PLC.

• Quebra-briquetes.

Ø 70 mm120-150 kg/h

Especificações técnicas

Modelos
Motor 

principal
Motores 

auxiliares
Pressão de 

trabalho

Produção horária 
com aparas 
e serradura 
de madeira Ø Bricchetti

Comprimento 
dos Briquetes Peso

Dimensões em 
milímetros

codice kW kW Bar Kg/h mm mm kg A B H

M0109010001 15 1,5+1,5 170 - 200 120 - 150 70 30 - 300 1650 2180 1700 1720
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Características principais

• Rosca sem-fim de dosagem para uma 
alimentação homogénea do produto

• Acendimento/desligamento imediato, 
tempos de arranque mínimos

• Componentes de alta qualidade

• 100% projetada e produzida em Itália

• Desgaste mínimo dos componentes

• Cargas pesadas, adequada para 
um funcionamento contínuo

• Funcionamento automático

Características de construção

• Estrutura base, que suporta o 
reservatório do óleo da central.

• Grupo motor da bomba posicionado 
sob o reservatório do óleo

• Mecânica da prensa composta por pistão de 
pré-compactação, pistão expulsor, cabeça de 
compactação, extrusora e torno de pistões.

• Tremonha com rosca sem-fim de alimentação

• Permutador ar-óleo

• Minissilo Ø 1500 mm com elemento H 
1000 mm completo com indicadores de 
nível para o funcionamento automático

• Quadro elétrico de comando de prensa com PLC.

• Quebra-briquetes.

Ø 80 mm200-250 kg/h
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Especificações técnicas

Modelos
Motor 

principal
Motores 

auxiliares
Pressão de 

trabalho

Produção horária 
com aparas 
e serradura 
de madeira Ø Bricchetti

Comprimento 
dos Briquetes Peso

Dimensões em 
milímetros

codice kW kW Bar Kg/h mm mm kg A B H

M0120010001 22 1,5+1,5 170 - 200 200 - 250 80 30 - 300 1780 2180 1700 1920
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