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LINIE PRESARE  
ŞI FILTRARE  

FARMET L 200 
    

 
 

PENTRU PRESARE LA RECE ŞI FILTRARE  
SEMINŢE DE RAPIŢĂ, FLOAREA-SOERELUI, ETC 

cu capacitatea de                                    
    
 
 

  
 

Vă oferim, în calitate de IMPORTATOR EXCLUSIV pentru România şi Republica Moldova, linii de 
presare FARMET FL 200 pentru presarea la rece seminţe de floarea – soarelui, rapiţă, in, etc. şi 
filtrare cu regenerare manuală şi/sau automată a uleiului brut rezultat. 
 
Pentru orice detalii vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon menţionate pe antet.  
De asemenea, vă invităm să ne vizitaţi show-room-ul deschis în cadrul Complexului “Bucureşti 
Construct” , situat în Bulevardul Timişoara 103-111, Sector 6 Bucureşti, Tel : + 40 31 4327060, Fax : 
+40 314327061, unde specialiştii noştri vor răspunde la întrebările Dvs. 
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COMPANIA ANULUI 2009 
ÎN REPUBLICA CEHĂ 

 

        370 – 1.300 tone de ulei pe an  
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    II..  IINNTTRROODDUUCCEERREE  

 
Societatea noastră are plăcerea să vă ofere o instalaţie de producere ulei din seminţe de 
floarea-soarelui, rapiţă. Echipamenele oferite sunt produse de societatea cehă Farmet, care 
este un producător important de prese şi utilaje pentru prelucrarea seminţelor uleioase, 
având o tradiţie de peste cincisprezece ani. FARMET  a fost desemnată compania anului 
2009 în Republica Cehă. Societatea noastră este reprezentanta exclusivă a FARMET pe 
pieţele din România şi Republica Moldova.  
 
Oferta de bază este pentru prelucrarea seminţelor de rapiţă şi floarea- soarelui , cu 
menţiunea că pentru prelucrarea seminţelor de floarea-soarelui oferta trebuie suplimentată 
cu o maşină de decojit seminţe. 
Oferta pentru docorticat seminţele de floarea- soarelui este prezentată separat.      
Echipamentele prevăzute pot prelucra şi alte plante oleaginoase, cu unele modificări ale 
procesului tehnologic. 
 

    IIII..  DDEESSCCRRIIEERREEAA    PPRROOCCEESSUULLUUII    TTEEHHNNOOLLOOGGIICC  
 

2.1. Generalităţi 
 

Oferta cuprinde un utilaj pentru producerea uleiului brut, filtrat, din seminţe de rapiţă sau 
floarea – soarelui. (presă cu filtru).  
 
2.2. Procesul tehnologic 
 
Utilajul cuprinde 5 seturi de operare (PS).  Deoarece nu cunoaştem condiţiile locale, 
precizăm că PS1, PS4 şoi PS 5 conţin echipamentele pe care le considerăm noi necesar 
pentru funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei, dar nu sunt  făcute evaluări ale preţului. 
Preţul conţine numai echipamentele din secţiunile PS 2 şi PS3. 
În condiţiile solicitării Dumneavoastră vă putem oferi şi echipamentele aparţinând secţiunilor 
PS1, PS4 şi PS5..  
 

2.2.1. PS1 Alimentarea cu seminţe, depozitarea şi transportul 
acesteia la presă 

 
În pasul PS1, seminţele sunt preluate din mijlocul de transport (din maşina de marfă) şi 
depozitat în conteiner. 
 
Atenţie! PS1 se realizează întotdeauna în funcţie de condiţiile locaţiei iar preţul acestuia nu 
este inclus în oferta de preţ. Dimensiunea şi locul unde va fi aşezat silozul pentru seminţe va 
fi stabilit în funcţie condiţiile locaţiei şi de modul în care sunt transportate seminţele la locul 
de presare.  
 

Din siloz, seminţele sunt transportate în rezervorul intermediar al presei.  
 

2.2.2. S2 Presarea 
 
În presă se află un rezervor intermediar care poate depozita cantitatea de seminţe 
suficientă pentru funcţionarea continuă a presei timp de câteva ore. Din rezervorul 
intermediar, seminţele trec prin separatorul de impurităţi şi prin separatorul magnetic, 
apoi intră în cele  3 prese FL 200.  
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Uleiul presat se adună în rezervoarele de colectare de sub presă şi este pompat în 
PS3, pentru separarea şi filtrarea uleiului. Turtele din presă sunt transportate de un 
conveior de colectare în PS4.  
 
2.2.3. PS3 Separarea a filtrarea 
 

Vă oferim 2 variante de filtrare, respectiv : 
 

• 2.2.3.1.  Filtrarea cu filtre cu plăci, cu regenerare manuală 
Uleiul presat se pregăteşte pentru filtrare în rezervorul de 
omogenizare, apoi intră în filtrul cu plăci. Filtrele textile trebuie să 
fie regenerate (curăţate) manual periodic.  
Uleiul filtrat se duce la rezervoarele de ulei (PS5), iar impurităţile, 
împreună cu turtele de la presare merg la PS4 – spaţiul de 
manipulare. 
 

• 2.2.3.2.  Filtrarea cu filtre cu plăci, cu regenerare manuală 
Uleiul presat se pregăteşte pentru filtrare în rezervorul de 
omogenizare, apoi intră în filtrul automat. 
Întregul proces este automat.  
Îbn furnitură este cuprins şi aparat de aer comprimat, necesar 
pentru procesul de filtrare.   
Uleiul filtrat este pompat în rezervoarele de ulei (PS5), iar 
impurităţile, împreună cu turtele de la presare merg la PS4 – 
spaţiul de manipulare. 

 
2.2.4. PS4 Spaţiul de manipulare 
 
Din conveiorul colector, turtele sunt transportate până la spaţiul de manipulare. 
Oferta este făcută luând în consideraţie depozitarea liberă, pe podea a unei cantităţi 
de turte din producţia pe trei zile.  
 

Atenţie! PS4 se realizează întotdeauna în funcţie de condiţiile locaţiei iar preţul acestuia nu 
este inclus în oferta de preţ.  
 

2.2.5. PS5 Rezervoarele de ulei 
 

Rezervoarele de ulei depozitează o cantitate minimă de 50m³ (1 x 50m³). Uleiul este 
evacuat printr-o pompă într-o cisternă. 

 
Atenţie! PS5 se realizează întotdeauna în funcţie de condiţiile locaţiei iar preţul acestuia nu 
este inclus în oferta de preţ. 

 

    IIIIII..  PPEERRFFOORRMMAANNȚȚEELLEE    TTEEHHNNIICCEE 
 

Utilajele vor fi realizate în conformitate cu regulile şi legile din Uniunea Europeană şi vor fi 
livrate în conformitate cu directiva nr. 92/59/EEC şi 2001/95/ES referitoare la siguranţa 
produselor. 
 
Ţevile şi rezervoarele de ulei sunt realizate în mod standard din oţel; la comandă, se pot livra 
echipamente pentru producerea uleiului comestibil care se taxează suplimentar. 
 

 



                                                                   ®           OFERTĂ PRESARE ŞI FILTRARE L 200 

 

Modulele livrate includ instalaţia electrică şi elementele pentru operare. Defecţiunile sunt 
prevenite de sistemul de blocare automată iar procesul de filtrare este automat.  

Întregul utilaj funcţionează semiautomat, fiind necesar controlul şi intervenţia regulată a 
personalului de serviciu. Necesarul de forţă de muncă este de 1 muncitor / schimb. 
 

Date tehnice ale utilajelor : 
• Nr.prese FL 200 : 3 buc. 
• Puterea electrică instalată (coeficent de folosire 0,8) este de : 

o Pentru varianta cu filtrare cu regenrare manuală :  38 kw ; 
o Pentru varianta cu filtrare automată :   47 kw ; 

• Nr. muncitori pe schimb :  1 
  

    IIVV..  CCAAPPAACCIITTAATTEEAA  DDEE  PPRROODDUUCCŢŢIIEE   
 

 Anual Orar 

Seminţe  3.300 tone 420 kg. 

Ulei  1.100 tone 140 kg. 

 

    VV..  PPAARRAAMMEETTRRIIII  MMAATTEERRIIEEII  PPRRIIMMEE  PPRREELLUUCCRRAATTEE     
 

Seminţele uleioase care urmează să fie procesate trebuie să întrunească cerinţele impuse 
de industria uleiului: 
Seminţe de floarea – soarelui : 

 

• Umiditate    7-8 % 
• Impurităţi    max. 2 % 
• Seminţe pierdute       max. 3 % 
• Temperatura seminţelor  min. 15o C 
•  Conţinut ulei :                                   44 – 50 % 
 

    VVII..  LLIISSTTEELLEE    DDEE    EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE 
 

Nr. crt Denumirea şi caracteristici tehnice Cant. 
I.   PS 2 LINIE DE PRESARE  

1.1. Buncar de stocaj intermediar 1 
1.2. Decojitor de seminţe cu ciclon de separare 1 
1.3. Separator de impuritati 1 
1.4. Separator magnetic 1  
1.5. Snec inclinat spre prese 1 
1.6. Presa FL 200 cu accesorii (rezervor ulei, pompa ulei) 3  
1.7. Snec colectare si evacuare turte de presare 1 
1.8. Scari de acces la buncar stocaj intermediar 1 
1.9. Electroinstalaţie, inclusiv vizualizare 1 set 

1.10. Confecţii metalice diverse 1 set 
1.11. Materiale de montaj 1 set 

II.  PS 3 FILTRARE  
2.1. Rezervor colector de ulei de la presare cu agitator 1  
2.2. Filtru  de ulei automatizat - * 1  
2.3. Rezervor de ulei filtrat 1 
2.4. Confecţii metalice diverse, scari de acces la filtru 1 set 
2.5. Materiale de montaj 1 set 
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* - în cazul în care beneficiarul alege varianta cu filtrare cu regenerare manuală, se 
înlocuieşte bineînţeles filtrul automat. 

În plus faţă de acestea mai trebuie achiziționate următoarele utilaje (sarcină beneficiar): 
 

III. ECHIPAMENTE ASIGURATE DE BENEFICIAR 
Nr. crt Denumirea şi caracteristici tehnice Cant. 

3.1. PRESAREA SEMINŢELOR  
3.1.1. Dozator de coji cu motor 1 
3.1.2. Suflantă pentru coji 1 

   
3.1.3. Buncăr exterior metalic pentru coji, pe picioare 1 
3.1.4. Diverse confecţii metalice si aparatori de protectie x 
3.2. FILTRAREA ULEIULUI  

3.2.1. Pompa de ulei spre depozit de ulei 1 
3.2.2. Compresor de aer 1  
3.2.3. Rezervor de aer comprimat pentru suflare filtru  1  
3.2.4. Confectii metalice diverse 1 
3.2.5. Snec inclinat pentru zaturi de la filtrare 1 
3.2.6. Containere de zaturi 2 

 

De menţionat că unele dintre utilajele de mai sus care sunt în sarcina beneficiarului trebuie 
proiectate (buncăr turte şi rezervoare de ulei ce se pot executa de către beneficiar sau o 
societate de profil, ele fiind o construcţie metalică simplă). Pompele şi şnecurile se vor 
achiziţiona de la furnizorii de profil.   
 

La solicitarea beneficiarului, AXE CONSULTING PLUS poate asigura şi livrarea acestor 
echipamente ce trebuiesc asigurate de beneficiar și fără de care investiția nu va funcționa în 
cele mai bune condiții, caz în care vom transmite și oferta de preț.  
 

Desigur că se pot primi uleiuri şi de la alţi beneficiari, pentru care recomandăm a se pune în 
depozitul de uleiuri finite un alt rezervor de ulei cu o capacitate minimă egală cu a unei 
autocisterne de transport de 30 tone. 
 

NOTĂ ! 
Pentru funcţionarea fabricii este nevoie, în afara operaţiilor de decojire, presare şi 
filtrare şi de alte facilităţi (depozitare turte, rezervoare de ulei). 
Nu cunoaştem dacă beneficiarul dispune de astfel de facilităţi. Cu titlu informativ, 
prezentăm echipamentele necesare, iar în cazul în care beneficiarul doreşte, vom 
transmite şi oferta de preţ. Presupunem că beneficiarul are siloz de seminţe. Dacă 
nu, putem oferi. 
 

ALTE ECHIPAMENTE NECESARE 
 

 PS 4 DEPOZITARE TURTE  
4.1. Elevator turte spre depozitare 1 
4.2. Snec preluare turte 1 
4.3. Snecuri distributie turte in depozit 2 
4.4. Snecuri preluare turte spre livrare 2 
4.5. Tubulatura pentru turte la livrare 1  
4.6. Transportor în depozitul de turte 2 
4.7. Încărcător frontal tip Fadroma (bobcat) pentru livrare turte şi aprovizionare 

secţie cu boabe soia - optional  
1  
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 PS 5 DEPOZIT EXTERIOR DE ULEI  
5.1. Rezervoare de depozitare ulei filtrat în exterior, 50 mc 2 
5.2. Pompă de ulei spre livrare  1 
5.3. Rezervor exterior primire ulei de la terţi de 50 mc 1 

 
    VVIIII..  CCOONNDDIIȚȚIIII    CCOOMMEERRCCIIAALLEE 

 
77..11..  PPRREEŢŢUULL  

 

Preţul  conţine contravaloarea următoarelor echipamente şi servicii : 
 

• Proiectarea  întregii instalaţii, inclusiv pentru operaţiile de montaj, probe şi punere 
în funcţiune;  

• Proiectarea echipamentelor care vor fi asigurate de beneficiar 
• Fabricaţia echipamentelor noi, certificate CE, cu control de calitate ISO;                
• Transportul echipamentelor la locaţia beneficiarului;  
• Montajul echipamentelor cu personal calificat; 
• Efectuarea probelor tehnologice şi punerera în funcţiune;  
• Cheltuielile cu salarizarea, diurnele, sporurile de şantier, asigurările de sănătate și 

accidente pentru personalul VÂNZĂTORULUI care va participa la montaj și punerea 
în funcțiune; 

• Şcolarizarea personalului beneficiarului; 
• Service în perioada de garanţie.                                                                                             

 
Atenţie! 
Preţurile sunt doar orientative. Preţurile definitive vor fi stabilite în funcţie de condiţiile 
concrete constatate după vizitarea locaţiei. 
 
Preţul nu conţine TVA, taxele vamale, orice alte taxe şi impozite care se plătesc pe teritoriul 
beneficiarului, costul diferitelor avize necesare construirii instalaţiei,  precum şi funcţionării 
acesteia,  costul realizării construcției, utilităţile necesare, inclusiv materialele, utilajele și 
instalațiile impuse de legislația din ţara cumpărătorului (de ex. echipamente PSI, spaţii 
depozitare, pază şantier, iluminat, platformă betonată, alei de acces), utilaje de descărcat şi 
manipulat în cadrul şantierului, energie electrică, apă, precum și costurile de cazare ale 
personalului VÂNZĂTORULUI pe perioada montajului și a probelor de funcționare, transportul 
personalului VÂNZĂTORULUI de la locul de cazare la şantier şi retur, etc. 

 
OPȚIONAL : 
 
Opţional oferim maşină de decorticat seminţe. Rugăm solicitaţi agentului nostru de vânzări 
prezentarea ofertei de livrare maşini de decorticat.   
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77..22..  CCOONNDDIIŢŢIIII  DDEE  PPLLAATTĂĂ  
 

Plata prețului conform Art. 7.1. al prezentei oferte se va efectua în lei, la cursul  RON/EURO 
al BNR din ziua plății, astfel : 

7.2.1. 30 % avans, plătibil la 3 (trei) zile de la semnarea contractului ;  
7.2.2.  30 % , plătibil la 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului ;  
7.2.3.  30 % , plătibil la 60 (şaizeci zile de la semnarea contractului ;  
7.2.4.  10 % , plătibil la 3 (trei) zile de la semnarea protocolului de predare – primire a 

instalaţiei ;  
7.2.5. Plata preţului se consideră a fi efectuată în momentul creditării contului 

FURNIZORULUI ; 
7.2.6. BENEFICIARUL va dobândi proprietatea asupra echipamentelor în momentul achitării 

integrale a preţului.  
 

88..33..TTEERRMMEENNEELLEE  DDEE  LLIIVVRRAARREE  
 

Termenele de livrare aproximative sunt de 5 - 6 luni. Termenul exact de livrare va fi stabilit la 
încheierea contractului. 
 

Respectarea termenului este condiționat de : 
 

• Plata avansului în cunatumul și termenele convenite la art. 7.2.1., 7.2.2 şi 7.2.3. 
ale prezentei oferte; 

• Acordul la "liber la montaj" la termenul solicitat de furnizor. 
 

77..44..  MMOONNTTAAJJ  
 

Societatea noastră va efectua instalarea tuturor aparatelor şi utilajelor livrate conform 
proiectului cu personal propriu, calificat şi cu asistenţă tehnică de la principalii furnizori de 
echipamente.  

                                    

77..55..  PPUUNNEERREEAA  ÎÎNN  FFUUNNCCŢŢIIUUNNEE  
 
Punerea în funcţiune include o demonstraţie practică a operării şi soluţionarea situaţiilor 
individuale de operare. Operaţiunile sunt executate de muncitorii clientului pe baza 
instrucţiunilor specialistului trimis de furnizor. Cu ocazia punerii în funcţiune se va face şi 
şcolarizarea operatorilor beneficiarului.  
 

77..66..  GGAARRAANNŢŢIIII  
 
7.6.1. AXE CONSULTING PLUS oferă garanţie pentru defectele instalaţiei oferite pentru o 

perioadă începând de la semnarea procesului – verbal de recepţie a instalaţiei de 12 
luni de la predarea – preluarea instalaţiei. 

7.6.2. BENEFICIARUL are obligaţia de a anunţa furnizorul în scris asupra defectelor 
observate după predarea / preluarea instalaţiei. În reclamaţie, BENEFICIARUL are 
obligaţia de a descrie defectele şi cum se manifestă acestea.  

7.6.3. FURNIZORUL  se obligă să rezolve defectele reclamate în cel mai scurt timp posibil, 
fie prin reparare, fie prin livrarea şi montajul de noi componente. 

7.6.4. Garanţia nu se aplică defectelor care au apărut prin schimbarea sau modificarea 
produsului de către BENEFICIAR sau de către o terţă persoană, prin instalarea 
incorectă sau prin utilizarea incorectă, prin manupilarea nespecializată, prin 
nerespectarea regulilor de funcţionare, prin folosirea de materiale de prelucrat 
incorecte, prin uzarea instalaţiei în obişnuit, prin uzura ridicată datorată nerespectării 
normelor de întreţinere, prin folosirea echipamentului în alte condiţii decât cele în care 
trebuie ţinut sau prin uzura produselor care sunt în contact direct cu materialul 
prelucrat.  
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7.6.5. FURNIZORUL nu răspunde de daunele produselor, de daunele asupra sănătăţii 
personale sau materiale suferite de BENEFICIAR din cauza manevrării nepotrivite 
sau neprofesionale a pieselor sau din cauza nerespectării instrucţiunilor de folosire a 
instalaţiei.  

 
 

77..77..  SSEERRVVIICCEE  ÎÎNN  PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  GGAARRAANNŢŢIIEE  
 

AXE CONSULTING PLUS va asigura service-ul gratuit cu personal calificat  pentru întreaga 
perioadă de garanţie. 
Nu intră în categoria de service gratuit, înlocuirea de produse consumabile (materiale şi 
manoperă) , precum şi în cazul exploatării necorespunzătoare a utilajelor.  
 
Costurile activităţii de service care nu se încadrează în categoria de „service gratuit“ se 
negociază.  

  

77..88..  SSEERRVVIICCEE  ÎÎNN  PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  PPOOSSTTGGAARRAANNŢŢIIEE  
 

AXE CONSULTING PLUS oferă service şi în perioada de postgaranţie, părţile urmând să 
încheie un „Contract de postgaranţie“. 
  

77..99..  VVAALLAABBIILLIITTAATTEEAA  OOFFEERRTTEEII  
 

Prezenta ofertă are valabilitatea până la 31.03.2011 
 

    VVIIIIII..    DDEESSEENNEE,,  SSCCHHIIȚȚEE,,  PPRROOSSPPEECCTTEE  
 
8.1. Schema tehnologică  
8.2. Proiecție 3D 

    
În cazul în care doriţi detalii sau lămurirea unor neclarităţi, vă rugăm să nu ezitaţi să 
ne contactaţi. 

 
 
 
 
 

Cu stimă, 
 
 
 
 
 

....................... 
George Babău  
 

 
 
 

AXE CONSULTING PLUS, 
 


