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Bdketter er eft komprimerat och foradlat trabransle. Ravaran kommer
Vanligtvis frAn triiindustrhs biprodukter. Efter eventuell sijnderdelninq
Pressa: r6varar sammdn under hdgt byck till briketter. .lngen tiLIsi trni_n!
av lrindemedel ar nridvlindig. Den fZirdiga bdketten ar en ren natur-
produkt av laglad solenergi skapad genom vaxternas fotoslntes och
Bidrar till minskat Co2 utsHpp.

Rdvaran som skall foryandlas till briketter biir ha en fukthalt under 1g%.
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VARFOR BRIKETTERA ?

. For att minska koshrader for
transport och lagdng
. Minska problematiken med
damm
. Bidra till miljdvir.rsten
genom att ersafta fossila
brdrrslen med iniremska
fomyelsebara briir.rslen.
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ROGMR
BRIKETTPRESS MODELL BOGMA W-SeTie

Tekriska data
w75

Brikett diameter: 75mm
Norm Kapacitet kg/h 900-1.200 kg,41
Huvudmotorl
Inm.motor:
Smoi systeml

55 kW
5,5 kW
3kw

w60
60mm
500-800
37 kW
4
3

w50
5Omm
350-500
30 kw
4
3

Matedal som briketteras skall vara av likforrnig fraktion och ha en maximal fukthalt
av il5%. Brikettering sker nonnalt utan inblandning av bindemedel. Materialet skall
vara lritt fr511 fororeningar som sten,sand & metaller mm

KONSTRUKTION
W75 pressen Ar en kolvpress med liggande excentertekaik ddr

presstrycket kan uppnA 1400kg/cm2 4 ggr/sekund,
Hela maskinens vevparti ?ir lagrat i viil dimensionerade glidlager
med oljesmo4ning som ger en tyst geng aven vid hert belastning.
Inmatning av revaran sker med en kraftig skruv som
forkomprimerar materialet och transporterar in det i
presskammaren ddr kolven sedan pressar in matedalet i
pressverktygen.
Pressverktygen filr.rs i olika utftjranden for att kunna tillftedsstala
brikettkvalitetskrav pe samtliga material.

BRIKETT TRANSPORT

Efter maskinen transporteras briketter ut
i ett s:ikerhetsutkast. Det er en
oppningsbar enhet som fungerar som en
sdkerhetsdppnare i hdndelse av
fastkorning i brikettbanan.Pa derura srtter
ocksi brikettindikeriag, ett hjul som
snurrar pa bdkettstrdngen och indikerar
briketFroduktion. Efter s;ikerhetsutkastet monteras bdkettbanary en rcirliknande
konstruktion som kar.r byggas upp till 100m hngd. 10 meter inger som standard.
Denr1a bana ka]1 kompletteras med tak for utomhusplacering samt oppningsbara
5el Lioner For <or'dning i brikettlager
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DRIFTSAUTOA4{TIK
Pressen kriiver ingen bemanning utover normal tillsyn. I automatikldge kan pressen
lan:uas aven over natten. I maskinen ingir overvakningsautomatik sA att pressen
stannar nar matedalet tar slut eller vid nAgon annan felindikering.

ELSYSTEM
Pressen levereras med ett elskAp for golvplacering imehillande a1la start och
kontrollutrushingar fcir enkel och rationell drift. Skyddsklass motorer och elskAp Ip

PERSONLIG SAKERHET
Maskinen levereras CE-markt vilket irurebar att den upDfuller
arbetarskyddsstyrelsens fiirfathingssamling (AFS f993:f6 ) samt maskindirektiv
89/392 med kompletteingar 91,1268, 921 44, ggl 68.
ElskApet uppfyller dessutom LVD Z3I23EEG samt EMC EN 6043g_"It-!994,A1jJ19g6
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