
 

 
 

DESCRIEREA  
ECHIPAMENTELOR ProPelety AGRO PLUS 

 

 

 
 

DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR 
PROPELETY AGRO PLUS  700 / 1000 / 1400 / 2000 

 

Echipamentele sunt proiectate pentru producția de peleți cu diametrul de 8 mm 
(STANDARD). La cerere specială, se pot livra prese cu matriță de 6 mm, caz în care, 
implicit, capacitățile vor fi diminuate. 
Procesează în special materiale vegetale din producția agricolă, cum ar fi paie pretăiate de 
grâu, rapiță, lucernă, fân, tărâțe, pleavă, cu umiditate cuprinsă între 12-14%, cu posibilitatea 
de suplimentare cu material de adaos. 

 

Parametrii tehnici de bază 
 Capacitățle de producție orientative, calaculate cu matriță de  8 mm, pentru material de 

calitate, fără impurități, cu suficientă lignină, sunt de : 
o Până la 500 – 700 kg/oră – cu PP AGRO PLUS 700 
o Până la 700 – 1000 kg/oră – cu PP AGRO PLUS 1000  
o Până la 1000 – 1400 kg/oră – cu PP AGRO PLUS 1400  



 

o Până la 1400 – 2000 kg/oră – cu PP AGRO PLUS 2000 
 Echipamente vor putea atinge parametrii nominali după rodarea (păsuirea) matrițelor și 

rolelor, după cca 100 ore de funcționare  
 Deoarece se prelucrează materiale naturale, capacitatea poate diferi față de cea 

nominală și depinde de felul materialelor prelucrate și și de proprietățile acestuia, 
precum și de îndemânarea operatorului de a controla și a a exploata echipamentul. 

 În privința impurităților, praful, nisipul, desigur impuritățile mari (pietriș, resturi), 
influențează negativ capacitățile echipamentelor, iar în plus, fiind materiale corozive, 
scurtează durata de viață a pieselor consumabile, în special a  rolelor și matriței. 

 Puterea electrică nominală : 163,4 / 183,4 /   235,9 / 275,9 kw  
 Spațiul necesar : 65 m2 (înălțimea maximîă a rezervorului de omogenizare : 6,3 m) 
 Greutatea totală : 10,0 / 10,5 /  13,5 / 14,0 tons  
 Nivel de zgomot:: 80 dB 
 Transportul materialului între utilaje se realizare în circuit închis, fără eliberare de praf 
 Echipamentul îndeplinește prescripțiile de igienă și protecția muncii în timpul exploatării. 
 
 

Condiții principale pentru instalare 
Este suficientă o suprafață solidă din beton, plană , cu o toleranță de maxim 1cm/1m 
lungime. 
Nu sunt necesare fundații, toate echipamentele fiind "pe picioare" 
 

Condiții principale pentru conectarea electrică 
Cablu de alimentare din sistemul de distribuție "3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-S" conectat la 
panoul de distribuție principal, care conține un suport de siguranțe pentru deconectare, 
protecția împotriva supratensiunii, deconectarea resetabilă a curentului și un releu  (Ground 
Fault Interrupter) cu un curent de declanșare de 300 mA.  
 

Condiții pentru exploatare 
Cel puțin 1 operator (calificare mecanic), care va asigura următoarele : 
 Încărcarea materialului (încărcarea baloților, inclusiv îndepărtarea palsei de protecție) 
 Supravegherea și controlul permanent al părții de intrare a materialului 
 Supravegherea și controlul permanent al părții de producție peleți 
 Manipularea big-bag-urilor 
Deoarece linia trebuie supravegheată permanent, recomandăm asigurarea a 2 operatori pe schimb. 

 

COMPONENȚA , PREȚURILE ȘI CONSUMURILE ELECTRICE  
ALE ECHIPAMENTELOR ProPelety AGRO PLUS 

 

ECHIPAMENT 
PP 700 
AGRO 
PLUS 

PP 1000 
AGRO 
PLUS 

PP 1400 
AGRO 
PLUS 

PP 2000 
AGRO 
PLUS 

Transportor de baloți și Desfăcător 
44,50 kw 44,50 kw 44,50 kw 44.50 kw 

Input conveyor and Separator 
Tocător cu ciocane 

45,00 kw 45,00 kw 55,00 kw 55,00 kw 
Grinder 
Ventilator pentru transport pneumatic 

7,50 kw 7,50 kw 11,00 kw 11,00 kw 
Fan of the air transport 
Rezervor pentru material de adaos 

2,2 kw 2,2 kw 2,2 kw 2,2 kw 
Input hopper  
Transportor-dozator la tocător  

2,2 kw 2,2 kw 2,2 kw 2,2 kw 
Dispensing conveyor to the grinder 
Filtru de praf 

0,75 kw 0,75 kw 0,75 kw 0,75 kw 
Filtration 
Siloz intermediar (rezervor de omogenizare) 

2,20 kw 2,20 kw 2,20 kw 2,20 kw 
Buffor silo 
Transportor-dozator la presă 2,20 kw 2,20 kw 2 x 2,20 kw 2 x 2,20 kw 



 

Dispensing conveyor to the press 
Presă  

55,9 kw 75,9 kw 2 x 55,9 kw 2 x 75,9 kw 
Press 
Aspirator de vapori și de praf 

0,37 kw 0,37 kw 2 x 0,37 kw 2 x 0,37 kw 
Vapour and dust extraction fan 
Transportor de curățare cu vibrații 

0,18 kw 0,18 kw 2 x 0,18 kw 2 x 0,18 kw 
Separating vibratory conveyor 
Transportor de răcire peleți 

0,36 kw 0,36 kw 2 x 0,36 kw 2 x 0,36 kw 
Cooling conveyor 
Suport pentru big-bag 

1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 
Holder for big-bag 
Dulap electric 

1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 
Main electrical panel 
Panou de control 

1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 
Control panel 
Conducte și cabluri 

1 set 1 set 1 set 1 set 
Piping and cabling 

TOTAL PUTERE ELECTRICĂ  
INSTALATĂ 

163,4 KW 183,4 KW 235,9 KW 275,9 KW 

PREȚURI LINII DE PELEȚI  
PP AGRO PLUS ECHIPATE STANDARD   

218.500,-€ 223.600,-€ 309.900,-€ 319.900,-€ 
 

   

 FOARTE IMPORTANT ! 
Prețurile pentru echipamentele menționate mai sus (fără OPȚIUNI și SERVICII), atât pentru 
liniile ProPelety AGRO, ProPelety WOOD și extinderi, sunt cuprinse în Baza de date AFIR, 
cod CPV 42900000-5. 

 

   

 
Prețurile conțin fabricarea echipamentelor noi. 
Prețurile nu conțin TVA, transportul la locația Cumpărătorului, instalarea, probele de 
funcționare, punerea în funcțiune a echipamentelor și service-ul în perioada de garanție.  
Prețurile pentru aceste servicii se vor calcula, funcție de distanță, de Specificația de furnitură, 
inclusiv OPȚIUNILE alese de Investitor și condițiile existente la locație.  
Orientativ, aceste costuri se încadrează între 7 – 15% din costul echipamentelor. 
De asemenea, prețurile nu conțin costurile pentru realizarea construcției, obținerea de avize 
și aprobări pentru funcționarea instalației, precum și echipamentele OPȚIONALE. 

 
 

EXEMPLE PLANURI DE AMPLASARE LINII PP AGRO PLUS  
(SE POT AMPLASA ÎN FORMĂ DE I, L SAU U 

 

LINIA PP AGRO PLUS 700 / PP AGRO PLUS 1000 

 



 

 

 
 

LINIA PP AGRO PLUS 1400 / PP AGRO PLUS 2000 
 

 
 
 
 

 
 
  

 


