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LINIA PP 700 / PP 1000 / PP 1400 / PP 2000 AGRO

PARAMETRII TEHNICI DE BAZĂ
• Capacitatea (kg/h) :

• Până la cca 700 / 1000 / 1400 / 2000 – paie de grâu, 
pretăiate, cu umiditatea de până la 14%

• Până la cca 600 / 850 / 1200 / 1700 – fân
• Până la cca 500 / 700 / 1000 / 1400 – paie de rapiţă
• Până la cca 350 / 500 / 700 / 1000 – rumeguş de lemn

• Capacitatea este orientativă. Capacitatea reală depinde de felul 
materialului, umiditatea, conținutul de lignină, exploatarea

• Puterea nominală (fără rezervor suplimentar de 1,1 Kw)  
POWER : 134,96 Kw / 178,96 Kw / 207,49 Kw / 267,97Kw 

• Spaţiul necesar minim: 65 m2 (înălţimea maximă 6m)
• Nivel de zgomot : maxim 80 dB
• Greutatea totală:  10,0 to / 10,5 to / 12,5 to / 14,0 to

Prelucrarea eficientă a biomasei                                                                                        
(paie cereale, fân, coji, pleavă, resturi vegetale de la treierat, seminţe 

oleaginoase, legume uscate, rumeguş, ierburi şi culturi energetice, etc)
SUB FORMA DE PELEŢI

PP 700 / PP 1000
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LINIA PP 700 / PP 1000 STANDARDLINIA PP 700 / PP 1000 / PP 1400 / PP 2000 AGRO
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PROCESUL TEHNOLOGIC
PREGĂTIREA MATERIALULUI
• Materialul care se prelucrează se ambalează în baloţi cilindrici 

(cu un diametru de maxim 1,5 m, cu lungimea de 1,2 m) sau 
cubici (cu dimensiunile de maxim 1,3 x 1,2 x 2,5 m).

• Baloţii se aşează pe conveior (maxim 3 baloţi cilindrici sau 2 
cubici).

• Încărcarea se poate face din faţă sau din lateralul 
conveiorului.

• Plasa de protecţie a fiecărui balot trebuie îndepărtată manual.
• Conveiorul de alimentare poate fi folosit şi pentru material 

gata măcinat.
• Conveiorul are o componentă rabatabilă care se poate ridica 

la diferite unghiuri, în funcţie de gradul de măcinare a 
materialului. 

• Transportul baloţilor în separator se face automat.

GRANULAREA / PELETIZAREA
• Conveiorul de dozare transportă paiele măcinate în 

granulator.
• Granulatorul este echipat cu un mecanism care absoarbe 

aerul umed,un mecanism de desprăfuire şi cu o matriţă de 
aerisire şi de răcire.

• Peleţii presaţi sunt conduşi pe conveiorul de curăţare şi apoi 
de răcire.

• Resturile de pe conveior sunt aspirate înapoi de conveiorul 
pneumatic.

• Recomandăm amplasarea filtrului şi mecanismul de absorbţie 
în afara clădirii sau pe coridorul acesteia

• Linia are în componenţă un conveior de răcire.
• La capătul liniei se montează un conveior spre suportul de 

ambalare Big-Ba şi / sau maşina de ambalat în saci
DOTĂRI ELECTRICE ŞI MANIPULAREA LINIEI
• Amplificatoarele electrice, modulele de programare, 

întrerupătoarele, transformatoarele, declanşatoarele, sunt 
montate în dulapurile electrice.

• Manipularea liniei se face de la un panou LCD.

COMPONENŢA LINIIL0R PP 700 / 1000 / 1400 / 2000
• Transportor de intrare şi măcinător  30,50 / 44,50 / 44,50 

/ 44,50 KW ;
• Tocător de 45 / 45 / 55 / 55 KW 
• Ventilator radial de 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 KW
• Filtru de praf 0,75 / 0,75 / 0,75 / 0,75 KW
• Siloz intermediar 1,1 / 1,1 / 1,1 / 1,1 KW
• Rezervor suplimentar de 1,1/1,1/1,1/1,1 KW. 

Recomandăm acest rezervor pentru material de amestec. 
Livrarea conține și transpotor-dozator, precum și legăturile la 
dulapul electric și panoul central de comandă

• Echipament de dozare – şnec de transport la presă 2,20 / 
2,20 / 2 x 2,20 / 2 x 2,20 KW ;

• Presă  45,9 / 75,9 / 2x45,9 / 2x75,9 KW
• Aspirator de vapori şi de praf de 0,37 / 0,37 / 2 x 0,37 / 2 

x 0,37 KW 
• Transportor de curăţare cu vibraţii 0,18  / 0,18 / 2 x 0,18 / 

2 x 0,18 KW
• Transportor de răcire pentru răcirea peleţilor la temperatura 

de 40 gr.C  0,36 / 0,36 / 2 x 0,36 / 2 x 0,36 KW
• suport pentru big – bag (pentru  PP 1400 si PP 2000 – 2 buc);
• panou de comandă şi reglare , tablouri electrice

SEPARAREA ŞI MĂCINAREA
• Separatorul are 2 valţuri de separare.
• În timpul procesului de separare are loc şi un proces de 

premăcinare a paielor.
• Materialul se poate măcina atât întreg, în baloţi, cât şi 

măcinat, paiele pot fi întregi sau tăiate în prealabil.
• Ieşirea din separator este controlată de un conveior 

secţional scurt care transportă materialul direct în tocător. 
Ambele echipamente formează un sistem compact care 
reglează mişcarea conveiorului de alimentare.

• Separatorul este echipat cu un canal de curăţare pentru 
îndepărtarea pietrelor şi poate fi completat cu un separator 
magnetic pentru îndepărtatea obiectelor metalice 
(separatorul magnetic nu face parte din dotările standard).

• În tocător poate intra un transportor cu şnec pentru 
alimentarea cu material măcinat (transportul cu şnec nu 
face parte din dotările standard ale liniei).

TRANSPORTUL PAIELOR MĂCINATE SPRE SILOZ
• Paiele măcinate în segmente de 1-3 mm sunt aspirate din 

tocător cu ajutorul unui ventilator în silozul intermediar.
• Silozul intermediar erste dotat cu filtre.
• Silozul are în partea inferioară o ieşire spre conveiorul de 

dozare care transportă materialul în presă. 
• Silozul este echipat cu un mecanism de zdrobire a 

pietrelor şi cu duze pentru curăţarea pereţilor.
• Înainte de intrarea în presă se face umezirea materialului.
• Umezirea este necesară dacă umiditatea este mai mică 

de 9 %. Nivelul de umiditate este reglat manual de 
operator între 12-14% în funcţie de umiditatea 
materialului care trebuie prelucrat şi de calitatea peleţilor.

PREŢURI, fără rezervor suplimentar 3 mc, în EURO, fără 
TVA, inclusiv transport, montaj, PIF, service

• PP    700 AGRO :   195.000,-€
• PP  1000 AGRO :   204.200,-€
• PP  1400 AGRO :   269.100,-€
• PP  2000 AGRO :   289.700,-€

COSTURI DE ÎNTREŢINERE
Costurile de întreţinere uzuale sunt următoarele : 
• Reviziile obligatorii la 100 de ore (prima revizie), respectiv 

la 500 de ore de funcţionare (următoarele revizii)
• Cheltuielile cu lubrifianţii
• Înlocuirea după o funcţionare normală de 1 an într-un 

schimb și folosirea de material de calitate : matriţa, 
valţurile, cuţitele tocătorului şi ale ghilotinei

• Înlocuirea după o funcţionare normală de 2 ani într-un 
schimb : rulmenţii granulatorului

• Personalul necesar : 1 persoană, care manipulează linia ca 
întreg 

Preț rezervor suplimentar : 12.500,-€
Liniile au în dotare standard sistem 
de ambalare în big-bag.   Livrăm – ca 
OPȚIUNE - şi sisteme de 
ambalare în saci și BIG-BAG. Este 
format din cuvă colectare peleți, 
elevator cu cupe, rezervor de peleți, 2 
guri de descărcare, cântar auto -mat, 
mașină lipit saci. Preț : 21.050,-€


