
Prelucrarea eficientă a rumeguşului şi talaşului din lemn                                                                

SUB FORMA DE PELEŢI 

LINIA PP 700W / PP 1000W / PP 1400W / PP 2000W 

• Spaţiul necesar minim: 60 m2 (înălţimea maximă 
6,3m) 

• Greutatea totală:  8,0 to / 8,1 to / 10,5 to/ 10,7 to 
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PARAMETRII TEHNICI DE BAZĂ 

• Capacitatea (kg/h) : 

• cca 700/1000/1400/2000 – rumeguş de lemn sau 
talaş,   cu umiditatea de maxim 14 % 

• Capacitatea este orientativă. Capacitatea reală depinde de 
felul materialului, umiditatea, conținutul de lignină, 
imppurități, modul de exploatare 

• Puterea nominală:  

• WOOD : 110,9 KW / 130,9 Kw / 169,9 Kw / 209,9 Kw 

• Nivel de zgomot : maxim 80 dB 
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PROCESUL TEHNOLOGIC 
PREGĂTIREA MATERIALULUI 

• Materialul care se prelucrează trebuie să aibă o umiditate de 
maxim 14 %. În cazul în care umiditatea este mai mare, 
trebuie uscat printr-un uscător. Propunem un uscător cu ţevi, 
cu caracteristicile prezentate la capitolul „Echipamente 
opţionale“. 

TRANSPORTUL MATERIALULUI SPRE SILOZ  

• Prin transport pneumatic, materialul uscat se duce la 
silozul intermediar, siloz ce are rolul de a crea un stoc de 
material şi de a alimenta continuu peletizorul prin 
intermediul dozatorului cu care este prevăzut la partea sa 
inferioară. 

• Silozul intermediar primeşte materialul pregătit pentru 
peletizare. Pentru ca să fie posibilă eliminarea aerului, 
acest siloz are la partea superioară un filtru de praf, filtru 
care reţine particulele antrenate şi lasă să iasă aerul. 

• 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. 

GRANULAREA / PELETIZAREA 

• Dozatorul de matareial pentru peletizor este de tip alveolar 
şi va scoate materialul din siloz, în mod continuu, în cantităţi 
mici, întotdeauna aceleeaşi şi le va deversa pe transportul 
înclinat care le duce la peletizor. Acest transportor este de 
tip şnec tubular şi deversează materialul direct în peletizor.  

• Deoarece materialul este de dimensiuni mici şi se poate crea 
praf la deversarea sa în peletizor, deasupra gurii de 
alimentare a peletizorului este montat un aspirator de praf 
ce va colecta eventualul praf şi-l va duce la filtrul de praf de 
la silozul intermediar. 

• Conveiorul de dozare transportă materialul în granulator, 
respectiv la cele două granulatoare în cazul liniei PP 1000. 

• Obţinerea peleţilor se va realiza în peletizor. Materialul 
deversat de şnecul tubular înclinat este preluat de organele 
active ale peletizorului şi presat în orificiile plăcii de bază 
pentru a fi adus la dimensiunile unui pelet. Materialul este 
adus în porţiuni mici şi presat de către rolele striate ale 
peletizorului care fac atât alimentarea orificiilor din placa de 
bază cât şi presarea materialului. 

• Sub placa de bază a peletizorului este montat un cuţit rotativ 
ce are rolul de a tăia (secţiona) materialul ce iese din placa 
de bază la dimensiunile unui pelet.Lungimea peletului se 
poate regla prin mărirea sau micşorarea turaţiei acestui 
cuţit. 

• Din peletizor , produsul finit cade pe o sită vibratoare ce 
are rolul de a sepra peleţii necorespunzători ca 
dimensiuni. Peleţii necorespunzători vor fi returnaţi la 
tocător şi reluaţi în procesul de producţie. 

• De la peletizor, produsul finit iese cu o temperatură 
ridicată, dată de procesul de presare.  

• Pentru răcirea peleţilor este montată în fluxul tehnologic 
o bandă transportoare, înclinată ce are deasupra ei hote 
prin care se introduce aer rece. Hotele au ventilatoare 
proprii. 

• La capătul liniei se montează un transportor spre suportul 
de ambalare Big-Bag, sau spre sistemul dual de ambalare 

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 PP 700/PP 1000/1400/2000 WOOD 

• Buncăr de alimentare 3,0 mc, cu mixer 2,2/2,2/2,2/2,2 KW 

• Transportor  - dozator la tocător de 2,2/2,2/2,2/2,2 KW  

• Tocător 37 de 37/37/37/37 KW  ;  

• Ventilator radial 800 de 7,5/7,5/7,5/7,5 KW  

• Filtru de praf de 0,75/0,75/0,75/0,75 KW  

• Siloz intermediar de  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   
2,2/2,2/2 x 2,2/2 x 2,2 kw  

• Presă de 55,9/75,9/2x55,9/2x75,9 kw 

• Aspirator de vapori şi de praf de 0,36/2x0,36/2x0,36 KW 

• Transportor de curăţare cu vibraţii de 
0,18/0,18/2x0,18/2x0,18 KW 

• Transportor de răcire pentru răcirea peleţilor la temperatura 
de 40 gr.C de de 0,36/0,36/2 x 0,36/2x0,36 KW  

• suport pentru big – bag ; 

• panou de comandă şi reglare ; 

• panou electric de distribuţie. 
COSTURI DE ÎNTREŢINERE 

Operaţiunile de întreţinere se realizează conform planului de 
întreţinere şi service  

Costurile de întreţinere uzuale sunt următoarele : 

• Reviziile obligatorii la 100 de ore de funcţionare (prima 
revizie), respectiv următoarele la 500 de ore de funcţionare 

• Cheltuielile cu lubrifianţii 
•  Înlocuirea după o funcţionare normală de 1 an  într-un 

schimb și cu material de calitate : matriţa cu 2 feţe, valţurile, 

cuţitele tocătorului şi ale ghilotinei ;  

•  Înlocuirea după o funcţionare normală de 2 ani  într-un 

schimb   rulmenţii granulatorului. 

Personalul necesar : 1 persoană, 

 

   Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile oferite.   

   Rugăm solicitaţi reactualizarea ofertei. 

PREŢ rezervor suplimentar : 12.500,-€ 

  Prețurile uscătorului și tocătorului/tocătoarelor pentru 
mărunțirea deșeurilor lemnoase, se regăsesc în oferte separate. 
Linia prezentată prelucrează rumeguș uscat și mărunțit 

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

• PP   700 WOOD :     192.400,-€  

• PP 1000 WOOD :    199.800,-€ 

• PP 1400 WOOD :    255.600,-€ 

• PP 2000 WOOD :    269.500,-€ 

 
  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, elivator cu cupe, 
rezervor de peleți, 2 guri de 
descărcare, cântar automat, mașină 
lipit saci. Preț : 21.050,-€ 


