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  II..  IINNTTRROODDUUCCEERREE  
 
Societatea noastră împreună cu compania cehă FARMET se ocupă de dezvoltarea, 
proiectarea, productia si comercializarea utilajelor tehnologice complexe pentru obtinerea si 
prelucrarea uleiurilor vegetale si a furajelor. 
Avem în portofoliu o serie întreagă de prese cu şnec pentru seminţele oleaginoase care 
acoperă o gamă largă de capacităţi. Aşezând presele în paralel se poate asambla o 
tehnologie de presare cu randament multiplicat al unei prese.  
Pentru a obţine o cantitate mare de ulei, presarea se poate executa în două trepte. Utilizarea 
preselor produse, modificarea acestora şi diferitele moduri de dispunere lasă loc multor 
soluţii pentru cerinţele concrete de presare, de la capacităţi foarte mici de presare a unor 
plante speciale, până la fabrici mari cu capacităţi de până la 1000 tone pe zi (realizate cu mai 
multe prese în paralel).  
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 
douăzeci de 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.  
 

Utilaje de producţie 
 

Laborator 

  
Sudare robotizată 

 
Fasonare şnec 

  
Ascuţirea şnecului 

 
Fasonare-perforare verticală 
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  IIII..  OOBBIIEECCTTUULL  OOFFEERRTTEEII  
 
Prin prezenta, vă oferim modelul UNIVERSAL COMPAKT, care poate fi format din diferite 
tehnologii de presare : 
 
Capacitătile modelelor UNIVERSAL COMPAKT diferă, functie de modelul ales, respectiv : 
 

MODELUL 
CAPACITATEA (TO SEMINTE) 

RAPITĂ FLOAREA 
SOARELUI SOIA 

ORĂ ZI AN ORĂ ZI AN ORĂ ZI AN 
          

COMPACT CP 1 – 1 0,18 4,32 1.425 0,18 4,32 1.425 X X X 
COMPACT CP 1 – 2 0,36 8,64 2.851 0,36 8,64 2,851 X X X 
COMPACT CP 1 – 3 0,54 12,96 4.277 0,54 12,96 4.277 X X X 
COMPACT CP 1 – 4 0,72 17,28 5.702 0,72 17,28 5.702 X X X 
COMPACT CP 2 – 1 0,3 7,2 2.376 0,3 7,2 2.376 X X X 
COMPACT CP 2 – 2  0,6 14,4 4.752 0,6 14,4 4.752 X X X 
COMPACT EP 2 – 1 0,35 8,4 2.772 0,35 8,4 2.772 0,25 6,0 1.980 
COMPACT EP 2 – 2 0,7 16,8 5.544 0,7 16,8 5.544 0,5 12,0 3.960 
COMPACT EP 1 – 1 X X X X X X 0,25 6,0 1.980 
COMPACT EP 1 – 2 X X X X X X 0,5 12,0 3.960 
 
LEGENDĂ : 
Utilizare recomandată : 
Utilizare posibilă, dar condiționată (vezi NOTA 1)  
X - Nu se poate folosi 
  

NOTA 1 - La liniile EP 2, extruderele au standard geometria construită pentru prelucrarea 
semințelor de floarea-soarelui și rapiță. Pentru boabele de soia, trebuie să se achiziționeze 
OPȚIUNEA "Set pentru prelucrarea boabelor de soia". Este nevoie de câte un set pentru 
fiecare extruder. 
 
Există variante tehnologice formate din presă/prese FL 200, cu sau fără extruder. 
Componența fiecărei variante se regăsește în Art. 12.1 – Componența și prețuri, ale 
prezentei oferte.  
 

  III. POSIBILITATEA EXTINDERII  
 
Există posibilitatea extinderii ulterioare la anumite variante, respectiv : 
 
-de la CP 2  – 1 la CP 2 – 2 
-de la EP 1  – 1 la EP 2 – 2 
-de la EP 2  – 1 la EP 2 – 2 
-de la CP1 – cu câte 1 presă 
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  IV. DESCRIEREA TEHNOLOGIEI  

 

 
 
Tehnologia pentru CP2 este formată din presare dublă  + filtrare 
Tehnologia pentru EP1 sau EP2 este extrudare + presare + filtrare, respectiv presare + 
extrudare + presare + filtrare, pe care o descriem în cele ce urmează :  
 
4.1. Pre-presarea la rece  

Seminţele , fără a fi necesară preîncălzirea, sunt presate în presa melc FL 200, cu 
obţinerea primei cantităţi de ulei. Uleiul obţinut este foarte bun calitativ şi conţine 
foarte puţine impurităţi (fosfolipide), rezultând aşa – numitul „ulei virgin“. Este 
recomandabil ca acest ulei să fie păstrat şi să fie folosit separat ca atare şi nu în 
amestec cu uleiul obţinut la a doua presare. Conţinutul de ulei de la prima presare 
este cel mai mare. De exemplu, la presarea din prima etapă a seminţelor de floarea-
soarelui cu un conţinut de ulei de 43 %, rezultă o grăsime rămasă de 18 %. Este un 
randament de peste 30 %. Uleiul are o calitate foarte înaltă. În plus, este presat la 
rece, deci nu trebuie folosită energie suplimentară pentru încălzirea seminţelor. 
 

4.2. Extrudarea 
Turtele (roşturile) obţinute de la prima presare au o compoziţie optimă pentru 
extrudare – uleiul conţinut este de 16 – 20 % , iar umiditatea este de 8 – 12 % 
(umiditatea seminţelor trece în turte). Energia presei este transformată în căldură, iar 
turtele rezultate de la prima presare sunt deja preîncălzite la cca. 50 – 800 C. Acest 
lucru va facilita extrudarea optimă, care se va desfăşura cu un consum de energie 
mai mic. În cazul boabelor de soia, acestea intră direct în extruder , fără pre-presare, 
iar apoi în presă. 
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4.3. Presarea finală 

Temperatura materialului după extrudare este de cca. 1000 C, iar materialul este 
pregătit pentru presarea finală. Până în acest moment, energia folosită a fost eficient 
utilizată pentru încălzirea materialului presat. Presa finală FL200 acţionează ca o 
presare la cald, de aceea este necesară răcirea şnecului, pentru a se evita 
supraîncălzirea şi deteriorarea hranei pentru animale. 

 
4.4. Filtrarea cu plăci  

Uleiul presat este pregătit pentru filtrare în rezervorul de omogenizare, fiind apoi filtrat 
în filtrul cu discuri. Filtrarea are loc după cum urmează: uleiul filtrat este presat de 
discurile de presare. Impurităţile rămase în filtru (turtele) pot fi transportate în spaţiul 
de manipulare S4. Uleiul filtrat este pompat în rezervorul de ulei S5. Oferta cuprinde 
şi un transportor de zaţuri înapoi la presă. 

 
  V. DESCRIEREA PROCESULUI: 

 
 

 
 
5.1. Principiul tehnologiei ofertate : 
 
Tehnologia CP2 si EP2 se poate folosi pentru presarea mai multor tipuri de seminte 
oleaginoase, printre care rapita uleioasă si floarea-soarelui. 
Pentru soia se foloseste tehnologia specială de presare într-o singură treaptă cu extrudare 
EP1. Având în vedere conţinutul scăzut de ulei, nu se foloseşte tehnologia de presare 
anterioară, ci se foloseşte extrudarea pentru a elimina substanţele antinutriţionale (în special 
ureaza) din turte. 
Tehnologia de presare în două trepte cu extrudare EP2 nu este realizată în mod special 
pentru soia, dar poate presa şi soia. Boabele de soia se introduc întâi în extruder, dar cu o 
sfărâmare anterioară, cu ajutorul unui tocător cu ciocane.  
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5.2. Descrierea tehnologiei 
 
5.2.1. PS1 – Alimentarea şi depozitarea seminţelor 
Alimentarea şi depozitarea seminţelor NU FACE PARTE DIN ACEASTĂ OFERTĂ. Se 
presupune depozitarea simplă, pe podea, într-un depozit protejat corespunzător şi 
manipularea cu un încărcător frontal.  

 
5.2.2. PS2 – Linie de presare 
Punctul de plecare al liniei de presare compacte este rezervorul intermediar. Rezerva de 
sămânţă din rezervorul intermediar trebuie completată de operator, de ex. cu ajutorul 
încărcătorului frontal sau cu un conveior din depozitul de seminţe.  

 
Din rezervorul intermediar, seminţele trec prin separatorul magnetic pe un conveior de 
dozare oblic comandat printr-un schimbător frecvenţial cu ajutorul căruia se poate schimba 
cantitatea de sămânţă care intră în tehnologie. Apoi seminţele intră în secţiunea de curăţare 
(separatorul cu vibraţii) unde se îndepărtează praful şi impurităţile mari. Din blocul de 
curăţare, seminţele trec prin conveiorul de încălzire care asigură preîncălzirea seminţelor şi 
temperatura potrivită pentru presare chiar şi la temperaturi ambientale joase. Conveiorul este 
încălzit de ulei termic, corpurile de încălzire sunt integrate în mantaua conveiorului.  

 
Conveiorul de încălzire eliberează seminţele fie în secţiunea Decojire şi separare parţială coji 
(OPŢIUNE) sau direct în secţiunea presare. Secţiunea Decojire şi îndepărtare parţială coji 
este formată dintr-o maşină de decojit, un separator cu vibraţii, o cutie de aspirat şi un sistem 
de aspirare cu ventilator, ciclon şi ţevi. În secţiunea Decojire şi îndepărtare parţială coji, 
miezul seminţelor este separat de coajă, o parte din coji este îndepărtate şi iese din ciclon ca 
deşeu. Depozitarea sau prelucrarea cojilor nu mai este inclusă în această ofertă. Seminţele 
decojite sunt transportate de conveiorul oblic în secţiunea presare.  

 
Secţiunea presare diferă în funcţie de tehnologia de presare folosită şi este compusă din 
următoarele aparate şi utilaje: 
 
a) În tehnologia CP2 (presare la rece în două trepte): 
Drept presă anterioară se foloseşte presa cu şnec FL200. Turtele din presa anterioară trec 
prin conveiorul oblic în presa finală, reprezentând totodată presa FL200. 
 
b) În tehnologia EP2 (presare în două trepte cu extrudare): 
Drept presă anterioară se foloseşte presa cu şnec FL200. Turtele din presa anterioară cad în 
pâlnia extruderului FE250 unde are loc procesul de extrudare a materialului – amestecarea şi 
încălzire mecanică până la temperaturi înalte sub acţiunea presiunii înalte. Din extruder 
materialul continuă pe un conveior oblic în presa finală, reprezentând totodată presa FL200. 
Pentru boabele de soia, boabele trebuie întâi sfărâmate cu tocătorul de ciocane, apoi turtele 
se presează în presa cu șnec FL 200, ca la EP1 
 
c) În tehnologia EP1 (presare într-o singură treaptă cu extrudare): 
Materialul este condus în pâlnia extruderului FE250 unde are loc procesul de extrudare a 
meterialului – amestecarea şi încălzirea mecanică la o temperatură înaltă sub acţiunea 
presiunii înalte. Din extruder materialul continuă pe un conveior oblic în presa finală, 
reprezentând totodată presa FL200. 
Turtele de presare din presa finală sunt transportate pe un conveior orizontal cu jgheab în 
afara modulului presei. Oferta conţine conveiorul oblic cu construcţia de susţinere care 
serveşte la ridicarea turtelor în PS4 – Depozit turte.  
Uleiul din prese curge în vana de sedimentare care este parte integrată din modulul liniei de 
presare. Vana de sedimentare este dotată cu un sistem de ridicare automată a materialului 
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presat care este ales din vană cu lopeţile şi încărcat pe un conveior cu lanţ. Separarea 
materialului presat se face printr-o sită, iar materialul se reîntoarce în presa iniţială.  
Uleiul din vana de separare este filtrat cu ajutorul pompei integrate şi transportat în filtrul 
manual cu plăci. Procesul de sedimentare a filtrului cu plăci şi filtrarea propriu-zisă se 
realizează manual prin trecerea de la un ventil la altil. Filtrul cu plăci trebuie curăţat manual 
periodic.  
Uleiul filtrat este pompat în rezervorul de depozitare pentru ulei (OPŢIUNE). Pentru 
depozitarea uleiului se pot adăuga opţional rezervoare cu volume de 6 – 7 m³ (vezi 
OPȚIUNI). 
Recomandăm întotdeauna cel puţin 2 buc. de rezervoare, pentru ca în timpul fucţionării 
presei să se poată curăţa unul dintre rezervoare. 
Apoi, opţional, se poate adăuga pompa de ieşire a uleiului (OPŢIUNE), care pompează uleiul 
filtrat în căile de transport ale clientului, în ambalajele de transport sau în cisterne. Pompa 
conţine o suprafaţă de lucru cu un ventil manual pentru cepuirea uleiului în sticle PET. 
La folosirea extruderului, turtele ies cu o temperatură foarte mare de peste 1300C. De aceea 
recomandăm folosirea unui răcitor de turte 

 

5.2.3. Comanda şi vizualizarea procesului 
Modulul compact al liniei de presare EX-PRESS cuprinde instalaţia electrică completă pentru 
motor şi comenzile tuturor instalaţiilor pe baze elementelor clasice (relee şi contactoare). Cu 
ajutorul senzorilor se controlează materialul încărcat în presele anterioare şi temperatura 
maximă a extruderelor, pentru ca, în caz de defecţiune, alimentarea materialului în secţiunea 
Presare să se oprească automat. Comanda (pornirea) se realizează de la butoanele de pe 
comutatorul integrat înmodulul liniei de presare. Utilajul este pe deplin funcţional dar necesită 
supravegherea unui membru al personalului. Avantajele sunt simplitatea şi preţul redus. 
Varianta standard a modulului compact al liniei de presare EX-PRESS nu conţine sistemul 
de comandă şi vizualizare FIC Farmet Intelligence Control, dar la solicitare se poate instala 
sistemul CLEVER, bazat pe FIC.  
Sistemul CLEVER este o OPȚIUNE separată, iar prețurile sunt menționate la capitolul Preț 
 
5.2.4. Aparate auxiliare 
Modulul liniei de presare compacte nu necesită alte aparate auxiliare.  

 
  VI. OPTIUNI: 

 
Puteţi alege următoarele OPŢIUNI (recapitulare): 

 
Decojire şi separare coji (pentru floarea soarelui / soia) 
Este folosit pentru îndepărtarea cojilor înainte de presare. Astfel este micşorat conţinutul 
de fibre din turte iar turtele devin furaje mai valoroase.Pentru tehnologia de decojire vă 
putem trimiteseparat  Informaţiile tehnice şi oferta corespunzătoare. 
Dozare apă în extruder (la variantele EP1 și EP2) 
Opţiunea cuprinde o pompă de dozare cu comandă frecvenţială şi duze de injectaj pentru 
dozarea apei în partea de intrare a extruderului. Este bine să se folosească acestea atunci 
când seminţele care intră sunt uscate, iar propria umiditate nu ar fi suficientă pentru 
realizarea extrudării – umiditatea seminţelor este sub cca 8%. 

Răcitor de turte 
La folosirea extruderului, datorită temperaturii mari a turtelor, recomandăm folosirea unui 
răcitor de turte. Detalii se regăsesc la capitolul Prețuri. 
Set pentru prelucrarea boabelor de soia 
Este valabil la varianta EP2, care are ca variantă prelucrarea florii-soarelui, rapiței, dar și a 
soiei. Setul conține șnec special și garnituri speciale ale extruderului, transportor care va 
face by-pass ale turtelor. 
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Rezervor ulei 1 m³ 
Cuprinde IBC container din plastic cu volumul de 1 m³ care serveşte ca depozit simplu de 
ulei. Recomandăm folosirea a cel puţin 2 rezervoare.  
Rezervor ulei 7 m³ 
Cuprinde rezervor din plastic cu volumul de 7m³ care serveşte ca depozit simplu de ulei. 
Recomandăm folosirea a cel puţin 2 rezervoare.  
Pompă ieşire ulei 
Pompează uleiul din rezervorul de depozitare în ambalaje sau cisterne. Pompa conţine o 
suprafaţă de lucru cu ventil manual pentru cepuirea uleiului în sticle pet sau canistre.  
Comandă CLEVER cu vizualizare 
Panoul local se poate înlocui cu sistemul modern CLEVER (control și comandă cu ajutorul 
PLC). Opțiunea cuprinde calculator propriu cu anexe , inclusiv softwar corespunzător. 
Asigură vizualizarea stadiul exploatării și se poate controla toată tehnologia 
Opțiunea cuprinde și funcția REMOTE ACCESS, prin care, după conectarea la Internet, se 
poate controla tehnologia de la distanță. Această funcție este folositoare în cazul suportului 
tehnic la operațiile de service, prin ajutorul dat imediat de către specialiștii furnizorului 
direct de la fabrică, dar și în cursul exploatării efective a tehnologiei. 
În cadrul OPȚIUNII CLEVER este inclus și Notebook-ul cu program soft corespunzător. 
Granularea cojilor 
În cazul folosirii opțiunii Descojire și separare coji, la semințele de floarea-soarelui, 
rezultă o cantitate mare de coji .  
Cea mai bună metodă de folosire a cojilor (eliminarea lor este și o problemă ecologică) 
este ca acestea să se preseze și să se obțină peleți pentru ardere.  
În afara reducerii substanțiale a spațiului de depozitare, peleții obținuți din cojile de floarea-
soarelui au o putere calorică foarte mare (cu cca. 30% mai mare decât a peleților din 
lemn). Se recomandă a se folosi în cazane de ardere industriale. 
Îmbutelierea uleiului 
Avem mai multe instalații de îmbuteliere a uleiului produs. 
Pentru tehnologiile UNIVERSAL KOMPAKT, recomandăm linia PALIX 300, care poate 
îmbutelia uleiul în sticle PET de 1 litru, cu o capacitate de 300  sticle/oră. 

 
Toate OPŢIUNILE prezentate includ instalaţia electrică necesară şi cablurile de conectare la 
sistemul de comandă şi reglare. Preţurile OPŢIUNILOR menţionate în oferta de preţ se 
aplică doar la comandarea acestora în acelaşi timp cu tehnologia. 
Costurile pentru livrări suplimentare sunt, de obicei, mult mai mari şi trebuie calculate pentru 
fiecare situaţie în parte. 
 
  

 
  VII. PARAMETRII INSTALATIEI : 

 
În tabelul din anexa 1 – Parametrii, sunt prezentaţi parametrii de bază ai randamentului, 
calităţii, cerinţele de spaţiu şi de energie. Datele sunt orientative pentru soluţii verificate, 
standard, unele date pot fi modificate în funcţie de cerinţele specifice ale intenţiei de investiţie 
concrete. Pentru a atinge parametrii calitativi de randament, tehnologia trebuie rodată 
(câteva săptămâni), iar funcţionarea sa trebuie stabilizată. 
Parametrii decisivi sunt randamentul tehnologiei (cantitatea de sămânţă prelucrată într-o 
unitate de timp) şi cantitatea de ulei presat. În definirea şi observarea acestor parametrii, 
precum şi în stabilirea lor practică există o serie de neconcordanţe şi substituţii. De aceea, 
aceşti parametrii sunt explicaţi mai detaliat în materialul „Generalităţi despre presare”. 
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7.1. Parametrii seminţelor oleaginoase care intră în presă 
 
Pentru a atinge eficienţa maximă în procesul de presare, trebuie acordată o atenţie 
deosebită calităţii sămânţei oleaginoase. În cele ce urmează sunt prezentaţi parametrii 
decisivi care influenţează procesul de presare. 
 

ATENȚIE ! 
În situația în care semințele nu respectă parametrii menționați mai jos, nu vor fi atinși 
parametrii instalației, pot apare uzură excesivă a pieselor consumabile, calitatea uleiului și a 
turtelor este afectată și chiar pot apare defecțiuni ale instalației. 
 

Coacerea biologică şi raţionalitatea uscării – aceşti parametrii sunt foarte greu de evaluat 
în practică, neexistând o metodă bine stabilită pentru aceasta. Trebuie evitate următoarele 
aspecte: 
- seminţe arse (în funcţie de miros, culoare închisă, duritate) 
- culoare atipică ce poate indica faptul că seminţele nu sunt coapte 
- seminţe putregăite sau stricate 
- seminţe deteriorate – majoritatea standardelor folosesc o limită pentru seminţele distruse 
de maxim 2% (uleiul din seminţele deteriorate, printre altele, oxidează, ceea ce provoacă 
pierderea calităţii uleiului). 

 
Impurităţi - conform standardelor există o limită de maxim 2% de impurităţi (la intrarea în 
instalație). Sistemul de curățare folosește la curățarea aproape totală a semințelor 

 
Umiditate -pentru presarea cu extrudare, umiditatea seminţelor care intră în presă este 
foarte importantă. Dacă umiditatea este peste limita recomandată pentru depozitare – vezi 
tabelul A care urmează, seminţele se pot distruge (mucegăiesc etc), totodată, scade 
randamentul extrudării deoarece ar trebui încălzită prea multă apă (apa are o capacitate 
medie de încălzire foarte mare). Astfel, ar scădea randamentul întregii tehnologii. 
Dacă umiditatea ar fi prea scăzută procesul de extrudare (la tehnologiile EP1 şi EP2) devine 
instabil iar expandarea de la ieşire nu este suficient de intensă.  
Pentru rapiţă si floarea soarelui umiditatea normală de depozitare este de cca 6-7%. Această 
umiditate trece în turtele din prima treaptă de presare care vor avea apoi umiditatea peste 
8%, iar tehnologia va funcţiona fără probleme. 
Dacă se presupune că se vor prelucra seminţe cu o umiditate sub 5%, recomandăm 
completarea OPŢIUNII „Dozare apă în extruder”. 
 

Temperatura seminţelor influenţează randamentul de ulei în prima treaptă de presare 
precum şi temperatura de intrare în extruder.  

Modulul compact al liniei de presare este dotat în mod standard cu încălzirea 
seminţelor la intrare cu ajutorul conveiorului de încălzire, ceea ce scade influenţa 
temperaturii de intrare a sămânţei.  

Conţinutul de ulei din seminţe este un parametru esenţial pentru stabilirea randamentului 
uleiului (cât ulei se va obţine prin presare). În tabelul A sunt prezentate valorile care apar în 
mod standard la anumite tipuri de seminţe.  
Tehnologia este optimizată pentru tipul de semințe cu conținut recomandat de ulei. 
În situația unui conținut de ulei diferit, dar în limitele din ultima coloană a tabelului A, 
instalația poate funcționa, dar cu modificarea parametrilor obținuți. 
Astfel, în cazul în care conţinutul real de ulei va fi mai mic, tehnologia va presa uleiul. 
Parametrul de grăsime maximă rămasă în turte va fi păstrat dar randamentul va fi mai mic.    
Atunci când conţinutul de ulei este mai mare decât media din tabel, randamentul va creşte 
dar parametrul de grăsime rămasă în turte (vezi tabelul B) nu va fi la fel de bun deoarece o 
mare parte din ulei nu va curge din presă.  
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Această înrăutăţire a parametrului nu ar trebui să depăşească o creştere de 0,2 – 0,3%  de 
grăsime rămasă în turte pentru fiecare 1% grăsime în sămânţă peste limita din tabelul A.    
Se interzice forțarea preselor , sau cum se numește "strângerea" lor, deoarece conduce la 
uzura prematură a consumabilelor. 
*În situația folosirii de semințe care nu se încadrează în parametrul "conținut de ulei posibil", 
nu garantăm funcționarea instalației. 
Toate datele sunt valabile în cazul folosirii OPȚIUNII Descojire și separare coji, la floarea-
soarelui și soia. 
La soia, dacă nu se va folosi această OPTIUNE, oricum este obligatorie folosirea unui tocător, 
pentru spargerea boabelor de soia în 3-4 bucăți. Acest lucru ușurează prelucrarea, chiar dacă 
nu se ating parametrii la fel ca prin folosirea descojirii și îndepărtării. Asceasta deoarece , prin 
spargere, cojile nu se îndepărtează ca în cazul descojirii. 

 
 

Tabelul A – Parametrii de intrare 
 
 
 

 
Sămânţă oleaginoasă  

 

Umiditate maximă 
în timpul 

depozitare 

Umiditate 
medie 

recomandată  

Conţinut de ulei 
recomandat la 

umiditate medie  
Conţinut de 
ulei posibil * 

Rapiţă uleioasă  8 % 6,5 % 42 % 38 - 44 % 
Floarea soarelui 8 % 6,5 % 43 % 40 - 48 % 

Soia 12 % 10,0 % 19 % 17 - 22 % 
 
 

7.2. Parametrii după presare  
 

Capacitatea tehnologiei se calculează prin cantitatea de semințe care se prelucrează. În 
cazul folosirii OPȚIUNII Descojire și separare coji, cantitatea prelucrează se calculează la 
cantitatea de semințe înainte de descojire. 
La semințele de floarea-soarelui, în cazul în care nu se folosește descojirea, capacitatea liniei 
scade cu cca. 10 – 15 %, iar uzura consumabilelor va fi pronunțată. Boabele de soia trebuie și 
ele descojite sau măcar sparte cu un tocător/concasor. 
În cazul folosirii OPȚIUNII Returnarea zațurilor de la filtrare la prese, din practică s-a constatat 
că se reduce capacitatea liniei cu cca. 8 – 10%. 
 

Conform experienţei noastre, calitatea procesului de presare este redată de parametrul 
Grăsime rămasă în turte  (procent de ulei în turte).  

 
 

TABELUL B – PARAMETRII DE IEŞIRE 
 

 

Pentru tehnologia CP1 
        Seminţe oleaginoase 

 
Grăsime rămasă în turte 

la o umiditate de  
               10 % 

Grăsime rămasă în 
materia uscată  

% 
   Randament % 

Ulei rămas în 
turte în  % 

(conţinut de ulei  - 
randament) 

          Rapiţă uleioasă *             11 - 13           12,22 – 14,44  34,83 – 33,31 7,17 – 8,69 
          Floarea soarelui *             11 - 13          12,22 – 14,44  35,97 – 34,47  7,03 – 8,53 

     Soia Nu se presează la rece. 
 
 

Pentru tehnologia CP2 
        Seminţe oleaginoase 

 
Grăsime rămasă în turte 

la o umiditate de  
               10 % 

Grăsime rămasă în 
materia uscată  

% 
   Randament % 

Ulei rămas în 
turte în  % 

(conţinut de ulei  - 
randament) 

          Rapiţă uleioasă *             10 - 12            11,1 - 13,3  34,08 - 35,56 6,44 - 7,92 
          Floarea soarelui *             10 - 12            11,1 - 13,3   35,23 - 36,69   6,31 - 7,77 

     Soia Nu se presează la rece. 
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Pentru tehnologia EP1 
            Seminţe oleaginoase 

 
Grăsime rămasă în turte 

la   o umiditate de 
10 % 

  Grăsime rămasă în           
materia uscată % 

Randament 
% 

Ulei rămas în 
turte în  % 

(conţinut de ulei  - 
randament) 

       Rapiţă uleioasă  Rapiţa nu se prelucrează prin presare într-o singură treaptă cu extrudare. 
      Floarea soarelui  Floarea soarelui nu se prelucrează prin presare într-o singură treaptă cu 

extrudare 
      Soia .6 - 8 6,62 - 8,82           12,13 - 13,97 5,03 - 6,87 

 
Pentru tehnologia EP2 

           Seminţe oleaginoase 
 

Grăsime rămasă în turte 
la o umiditate de  

10 % 

Grăsime rămasă în 
materia uscată  

% 
     Randament  % 

Ulei rămas în 
turte în  % 

(conţinut de ulei  - 
randament) 

         Rapiţă uleioasă *              7 -  9           8,82 - 11,03  35,61 - 37,02 4,98 - 6,39 
         Floarea soarelui *             7 -  9           8,82 - 11,03  36,74 - 38,11  4,89 - 6,29 

     Soia            .6 -  8          6,62 - 8,82 12,13 - 13,97 5,03 - 6,87 
 

În practică, parametrii Grăsime rămasă în turte  (procent de ulei din masa turtelor) şi Ulei 
rămas în turte (calculat drept conţinut de ulei minus randament, ceea ce, în realitate, 
reprezintă cantitatea de ulei din turte raportată nu la masa turtelor ci la masa seminţelor care 
intră!) sunt adesea confundaţi. 
 

 
 

  VIII. CERINTE PENTRU ASIGURAREA INSTALĂRII SI 
FUNCTIONĂRII TEHNOLOGIEI 

 
Pentru asigura condiţiile de instalare şi funcţionare a tehnologiei, clientul trebuie să asigure 
îndeplinirea cerinţelor de mai jos.  

 
6.1. Spaţiile pentru instalare 
Pentru instalarea tehnologiei de filtrare trebuie asigurat un obiectiv încălzit, cu dimensiuni 
minime conform datelor din tabelul din anexa 1 – Parametrii.  
Modulul compact al liniei de presare se amplasează direct pe podeaua clădirii, nu sunt 
necesare alte construcţii suplimentare sau alte pregătiri de construcţie.  

 
6.2. Energia electrică – utilajul foloseşte setul de tensiune 3+PEN/3 +N +PE, AC 50Hz, 3 x 
400/230V. Consumul electric instalat este prezentat pentru fiecare categorie de capacitate în 
tabelul din anexa 1 – Parametrii, unde este menţionată şi uzura presupusă. 

 
6.3. Mijloace de lucru 
Dacă se folosesc OPŢIUNEA de Dozare a apei în extruder este nevoie de alimentare cu apă 
potabilă. 
 

mailto:office@axe-midax.com
mailto:george.babau@axe-midax.com
http://www.axe-consulting.ro/


                                       OFERTĂ UNIVERSAL COMPAKT  rev. 3 - 2017                        12 
 

 
Sediu + show-room :   strada Foișorului nr 24A                                                                               Telefon+fax : +40 21 233 41 37 
Sector 3, cod poștal  031181,                                                          Mobil : + 40 722 533 539, +40 729 951 276, + 40 725 096 263 
București / ROMÂNIA                                                               E-mail : office@axe-midax.com  ,  george.babau@axe-midax.com                                                                                                                                      

www.axe-midax.com 

  IX. FUNCTIONARE SI ÎNTRETINERE 
 
Funcţionarea utilajului este comandată de operator cu ajutorul elementelor de comandă de 
pe panoul de comandă.  
Stările şi parametrii procesuali importanţi sunt afişaţi cu ajutorul controalelor.  
Utilajul este utilat cu un buton de oprire de urgenţă CENTRAL STOP care opreşte imediat 
toate utilajele.  
Operarea utilajului nu este solicitantă, dar necesită prezenţa continuă a operatorului. 
Numărul estimat de operatori este prezentat în anexa nr. 1 – Parametri. 
Tehnologia este proiectată pentru a putea funcţiona neîntrerupt sub comandă automată şi 
control permanent efectuat de operator. Tehnologia necesită o perioadă de funcţionare de 
probă şi de rodaj (vezi CCG). Tehnologia de presare (precum şi cea de extrudare) se 
bazează pe crearea presiunii prin frecare mecanică de mecanismele de presare (şnecuri, 
lamele, camere), de aceea, trebuie să luaţi în considerare uzura de utilizare. Trebuie să luaţi 
în considerare curăţarea regulată. Recomandăm ca cel puţin la un interval de 6 luni 
tehnologia să fie oprită şi curăţată. 
Pentru fabricarea şnecurilor folosim cele mai bune materiale şi metode.  
Chiar şi aşa, şnecurile şi cilindrii uzaţi (la fel şi lopăţelele aparatelor de decojit dacă sunt 
folosite) trebuie înlocuiţi. Durata de viaţă a şnecurilor depinde semnificativ se materia primă 
prelucrată şi de cât de curată este aceasta (atenţie la apariţia prafurilor şi nisipurilor 
abrazive). 
 

  X. CARACTERISTICI TEHNICE ALE  ECHIPAMENTELOR  
 
10.1. PRESE MELC FARMET FL 200 
 

 

Lățimea : 530 mm 
Lungimea : 2.130 mm 
Înălțimea : 760 mm 
Greutataea : 890 kg 
Tensiunea : 3 x 400 V, 50 Hz 
Consum de energie : 15 Kw 
Capacitatea de presare : 120 – 180 kg 
semințe/oră (calculat pentru rapiță) 
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10.2.  EXTRUDER FE 250 
 
Lăţimea : 1380 mm    
Lungimea : 1730 mm 
Înălţimea : 1120 mm 
Greutatea : 700 kg 
Tensiunea : 3 x 400 v / 50 Hz   
Consum de energie : 30 kw 
Capacitatea : 230 – 375 kg/oră 

 

  

 
 
 
10.3. FILTRU CU PLĂCI  
 

Dimensiunea plăcilor : 400 x 400 
Filtrarea cu plăci este folosită ca filtrare principală. 
Pânzele de filtru sunt confecţionate din ţesătură 
specială şi trebuiesc regenerate manual. 
Uleiul filtrat este pompat în rezervorul pentru ulei de 
unde poate fi îmbuteliat. 
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Instalația poate fi dotată cu un sistem de comandă și control CLEVER (control și comandă 
cu ajutorul PLC).  
Opțiunea cuprinde calculator propriu (Notebook) cu anexe , inclusiv softwar corespunzător. 
Asigură vizualizarea stadiul exploatării și se poate controla toată tehnologia 
Opoțiunea cuprinde și funcția REMOTE ACCESS, prin care, după conectarea la Internet, se 
poate controla tehnologia de la distanță.  
Această funcție este folositoare în cazul suportului tehnic la operațiile de service, prin ajutorul 
dat imediat de către specialiștii furnizorului direct de la fabrică, dar și în cursul exploatării 
efective a tehnologiei. 
Sistemul CLEVER se folosește la toate variantele constructive ale UNIVERSAL KOMPAKT, 
cu excepția variantelor CP 1 – x.  
 
10.4. OPŢIUNI  
 
 

Instalaţia poate fi completată cu următoarele echipamente (valabile pentru ambele variante) : 
• Echipament de decorticare şi îndepărtarea parţială a cojilor de la seminţele de floarea 

– soarelui, soia, cânepă. 
• Răcire turte 
• Rezervoare-tampon de ulei (pot fi din plastic, oțel sau inox), cu pompa aferentă, 

pentru depozitarea de scurtă durată a uleiului  
• Rezervoare de depozitare ulei, pentru depozitarea de durată mai mare a uleiului  
• Set pentru prelucrarea boabelor de soia 
• Transportor de by-pass, pentru ocolirea intrării turtelor în extruder după prima 

presare, urmând ca acestea să intre direct în a doua presă 
• Instalație de îmbuteliere ulei 
• Instalație de granulare a cojilor rezultate de la descojire 
• Construcția din inox a componentelor preselor care intră în contact cu uleiul (vanele 

preselelor, grătarele) 
• Conducte din inox pentru transportul uleiului de la filtru la rezervoarele de ulei. 

 
  XI. LIMITELE LIVRĂRII  

 
Dimensiunile, parametrii şi trăsăturile din punctele limită şi amplasarea exactă a acestora va 
fi stabilită în bazele de proiect. 
 

 

Limitele de intrare ale 
materiei prime 

Seminnţe oleaginoase din PS1 – Rezervor intermediar de 
intrare a seminţelor oleaginoase. Umplerea acestui rezervor 
intermediar este asigurată de client. Rezervorul intermediar 
trebuie să fie umplut în mod continuu. 

Limitele de ieşire ale 
produselor 

Turtele de presare: Conveiorul de ieşire pentru turte inclusiv 
pereţii despărţitori ai depozitului de turte. 
 
Ulei: Livrarea cuprinde o pompă de ulei în vana liniei de presare 
şi filtru manual. Dacă alegeţi OPŢIUNEA Depozit ulei, livrarea va 
cuprinde rezervoarele-tampon de tipul ales.În cazul OPŢIUNII 
Pompă de ieşire ulei, livrarea va cuprinde şi pompa de ulei.  

Limitele conexiunii 
electrice 

Energia electrică – clientul asigură alimentarea principală a 
distribuitorului de energie electrică, setul 3+PEN/3+PE+N, AC 
50Hz, 400/230V. 
 

Limitele conexiunii 
mijloacelor 

Nu sunt necesare alte mijloace. 
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Limitele tehnologiei 
de aer condiţionat 

Ofertantul asigură doar aspirarea locală de la locul de 
vaporizare. Aspirarea este direcţionată în mod standard spre 
turte. 

Limitele sistemului 
de măsurare şi 
reglare 

Farmet asigură comanda, măsurarea şi reglarea tehnologiei 
livrate. 

Limitele 
construcţiilor 
auxiliare şi a etajelor 
tehnologice 

Toate construcţiile auxiliare de oţel sunt componente pentru 
instalarea tehnologiei PS2. 

  
  X. AVANTAJELE TEHNOLOGIEI UNIVERSAL COMPAKT : 

 
 
 

• Tehnologia se poate folosi pentru principalele seminţe oleaginoase (floarea-soarelui, 
rapiţă, soia). 

• Pentru alte seminţe instalaţiile se pot adapta 
• Echipament de încălzire seminţe, pentru o bună funcţionare şi în timpul iernii 
• Echipament de precurăţare seminţe şi magnet pentru protejarea preselor şi presarea 

eficientă 
• Echipament de colectare a zaţurilor şi întoarcerea acestora automat la presă 
• Încălzirea uleiului pentru filtrarea fără probleme şi în timpul iernii (în special pentru 

uleiul de soia) 
• Filtru cu plăci cu pompă de ulei pentru curățarea calitativă a uleiului 
• compactă – modul tehnologic unitar, uşor de montat. 
• Este prevăzuta legătura electrică direct la cuva echipamentului UNIVERSAL 

COMPAKT  – este necesară doar legarea cablului principal la sursa de energie 
• Sistem de control și comandă performant – sistem CLEVER   
• Transportul se poate efectua într+un singur camion sau într-un container de 40“ 
• Tehnologie modernă şi eficientă 
• La variantele EP , tehnologia cuprinde la o linie 1 extruder şi  2 prese şi care 

funcţionează comform schemei presă – extruder – presă 
• La variantele EP, randamentul este maxim , comparabil cu presarea „la cald“, dar nu 

necesită abur 
• Economie de energie  
• Calitate superioară a turtelor – materialul presat este extrudat, fiind supus la o 

temperatură de 110 – 1300C şi la o presiune foarte înaltă, dar pentru o perioadă 
foarte scurtă (câteva secunde) 

• Asigură păstrarea completă în turte a proteinelor şi îndepărtarea substanţelor 
antnutritive (în principal la soia 

 
 
 

    XXII..  CCOONNDDIIȚȚIIII    CCOOMMEERRCCIIAALLEE 
 
 

1111..11..  CCOOMMPPOONNEENNȚȚAA  ȘȘII  PPRREEŢŢUURRII  
 
 
Există mai multe variante pentru tehnologia UNIVERSAL COMPACT. 
De asemenea, există o serie de OPȚIUNI, care pot fi achiziționate de Beneficiar. 
Componența echipamentelor UNIVERSAL COMPACT, precum și a OPȚIUNILOR, le 
prezentăm mai jos : 
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VARIANTA DESCRIERE MATERIAL CAPACITATE 
KG/ORĂ 

 
 
 

    

COMPACT  
CP 1-1 S 

1 buc. presă FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci 
CU POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ NUMAI 
CU ÎNCĂ O PRESĂ FL200 
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER)  
Putere instalată : 40 + 11 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 180 kg/h 
(după extin- 
dere  până la 
360 kg/h) 

 

    

COMPACT  
CP 1-2 S 

2 buc. presă FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci  
FĂRĂ POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ  
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER) 
Putere instalată : 56 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 360 kg/h 

 

COMPACT  
CP 1-1 

1 buc. presă FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci 
CU POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ CU 
ÎNCĂ MAXIM 3 PRESE FL200 
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER) 
Putere instalată : 40 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 180 kg/h 
(după extin-
dere maximă 
până la 720 
kg/h) 

 

    

COMPACT  
CP 1-2  

2 buc. prese FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci 
CU POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ CU 
ÎNCĂ 2 PRESE FL200 
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER) 
Putere instalată : 56 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 380 kg/h 
(după extin-
dere maximă 
până la 720 
kg/h) 

 

    

COMPACT  
CP 1-3  

3 buc. prese FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci 
CU POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ CU 
ÎNCĂ O PRESĂ FL200 
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER) 
Putere instalată : 72 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 540 kg/h 
(după extin-
dere maximă 
până la 720 
kg/h) 

 

    

COMPACT  
CP 1-4 

4 buc. prese FL 200 pentru presare 
într-o treaptă + filtrare cu plăci 
Panou electric local (nu este dotat 
cu sistem CLEVER) 
Putere instalată : 87 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 720 kg/h  
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EXTINDERE 
DE LA CP1, 
CU ÎNCĂ O 
PRESĂ 

Extindere cu încă o presă FL 200 
 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 180 kg/h 

  
CP2 

    

COMPACT  
CP 2-1 S 

1 buc. presă FL 200 (pentru pre-
presare) + 1 buc. presă FL 200 
(pentru presarea finală) + filtrarea 
cu plăci a uleiului  
FĂRĂ POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ  
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 55 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 320 kg/h 

    

COMPACT  
CP 2-1  

1 buc. presă FL 200 (pentru pre-
presare) + 1 buc. presă FL 200 
(pentru presarea finală) + filtrarea 
cu plăci a uleiului  
CU POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ CU 
ÎNCĂ 1 SET (1 FL 200 + 1 FL 200) 
Putere instalată : 55 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 300 kg/h 
(după extin-
dere maximă 
până la 600 
kg/h) 

 

    

COMPACT  
CP 2-2 

2 buc. prese FL 200 (pentru pre-
presare) + 2 buc. prese FL 200 
(pentru presarea finală) + filtrarea 
cu plăci a uleiului   
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 87 + 11,2 Kw 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 600 kg/h 

    

EXTINDERE 
DE LA CP 2–
1 LA CP 2–2  

Livrarea a 1 buc presă FL 200 
(pentru pre-presare) + 1 buc presă 
FL 200 (pentru presarea finală) + 
modificare sistem de filtrare 
 

FLOAREA-
SOARELUI, 

RAPITA 

cca. 300 kg/h 
(după extin-
dere maximă 
până la 600 
kg/h) 

 
 

 
 
 

 

    

COMPACT   
EP 1-1 S 

1 buc. extruder FE 250 + 1 buc. 
presă FL 200 (pentru presare) + 
filtrarea cu plăci a uleiului, FĂRĂ 
POSIBILITATE DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ  * 
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 63 + 11,2 kw 

SOIA cca. 250 kg/h 

    

COMPACT   
EP 1-1  

1 buc. extruder FE 250 + 1 buc. 
presă FL 200 (pentru presare) + 
filtrarea cu plăci a uleiului CU 
POSIBILITATE DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ  CU ÎNCĂ 1 SET (1 
FE 250 + 1 FL 200) * 
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 63 + 11,2 Kw  

SOIA cca. 250 kg/h 
(după 
extindere la 
maxim 500 
kg/h) 

 

    

COMPACT  
EP 1-2 

2 buc. extrudere FE 250 + 2 buc. 
prese FL 200 (pentru presare) + 

SOIA cca. 500 kg/h 
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filtrarea cu plăci a uleiului  
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 101 + 11,2 Kw 

  
 
 
 

  

EXTINDERE 
DE LA EP 1-1 
LA EP 1-2 

Livrarea a 1 buc FE 250 + 1 buc 
presă FL 200 (pentru presarea 
finală) + modificare sistem de filtrare 
 

SOIA cca. 250 kg/h 

   
    

COMPACT  
EP 2-1 S 

1 buc. presă FL 200 (pentru pre-
presare) + 1 buc extruder FE 250 + 1 
buc. presă FL 200 (pentru presarea 
finală) + filtrarea cu plăci a uleiului  
FĂRĂ POSIBILITATE DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ  * 
Capacitate : cca. 300 kg/oră  
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 78 + 11,2 kw 

UNIVERSAL cca. 300 kg/h 

    

COMPACT  
EP 2-1 

1 buc. presă FL 200 (pentru pre-
presare) + 1 buc extruder FE 250 + 1 
buc. presă FL 200 (pentru presarea 
finală) + filtrarea cu plăci a uleiului  
CU POSIBILITATE DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ CU 1 SET * 
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 78 + 11,2 Kw 

UNIVERSAL cca. 350 kg/h 
(după extin-
dere la 
maxim 700 
kg/h) 
 

    

COMPACT  
EP 2-2 

2 buc. prese FL 200 (pentru pre-
presare) + 2 buc extrudere FE 250 + 
2 buc. prese FL 200 (pentru presarea 
finală) + filtrarea cu plăci a uleiului   
Dotat cu sistem CLEVER 
Putere instalată : 131 + 11,2 Kw 

UNIVERSAL cca. 700 kg/h 

    

EXTINDERE 
DE LA EP 1-
1 LA EP 2-2 

Livrarea a 1 buc presă FL 200 
(pentru pre-presare) + 1 buc extruder 
FE 250 + 1 buc presă FL 200 (pentru 
presarea finală) + modificare sistem 
de filtrare 
 

SOIA cca. 350 kg/h 
(după extin-
dere la 
maxim 700 
kg/h) 

 

 
S – fără posibilitatea de extindere ulterioară 
*) pentru prelucrarea soiei trebuie și OPTIUNEA - Set pentru prelucrarea boabelor de soia. 
Pentru variantele care au sistem CLEVER, se adaugă prețul acestuia (capitolul OPȚIUNI) 
Instalaţia cuprinde și următoarele echipamente (valabile pentru toate variantele) : 

• Rezervor intermediar cu un volum de 7,4 mc 
• Curăţarea seminţelor 
• Încălzirea seminţelor și a uleiului 

 
 
 
 

OPȚIUNI 
DESCOJIRE ȘI 
SEPARARE COJI 

Are avantajul că șrotul obținut din semințe de floarea-
soarelui boabele de soia, are un conținut mai mare de 
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proteine. În plus procesul de producție este facilitat. 
Oferim sistemul LF1 700. Are o capacitate mai mare decât 
cea necesară echipamentelor Universal Kompakt, respectiv 
de cca. 700 kg/oră, dar este cea mai mică pe care o putem 
oferi. 
Date tehnice detaliate se regăsesc în oferta noastră de 
echipamente de descojire  și separare coji. 

TOCĂTOR BOABE DE 
SOIA 

Pentru prelucrarea mai ușoară a boabelor de soia, 
recomandăm descojirea acestora. Se poate înlocui această 
operație cu spargerea boabelor cu ajutorul unui tocător cu 
ciocane. Recomandăm tipul VMX 

RĂCIRE TURTE La folosirea extruderelor, temperatura turtelor este ridicată. 
Acestea se pot răci natural, pe podeaua halei de producție 
sau cu ajutorul unui răcitor de turte. Acestea pot fi cu vibrații 
sau în contracurent (vezi NOTA 1). Recomandăm răcitor în 
contracurent FCHP 2000.  

TRANSPORTOR 
PENTRU BY-PASS 

În cazul variantelor EP, extruderul este obligatoriu la soia. 
Prin folosirea extruderelor, uleiul se "strică", devenind un 
ulei prelucrat la cald. De aceea la prelucrarea semințelor de 
floarea-soarelui și rapiță, din prima presă se trece direct  în 
a doua presă, ocolind extruderul. Pentru acest lucru se va 
folosi un transportor suplimentar cu șnec. 

SET PENTRU 
PRELUCRAREA 
BOABELOR DE SOIA 

În cazul variantelor EP, cu extrudere, trebuie anumite 
componente suplimentare atât la prese cât și la extrudere 
(transportoare, șnec special, elemente de legătură) . 
Prețurile sunt următoarele : 

• pentru EP 2-1 : 1 set 
• pentru EP 2-2 : 2 seturi 

CONSTRUCȚIE DIN 
INOX A COMPONEN - 
TELOR PRESELOR 
CARE INTRĂ ÎN 
CONTACT CU ULEIUL 

Sunt necesare doar în situația în care se dorește 
producerea de ulei BIO și unde condițiile tehnice siunt foarte 
stricte. Prețurile sunt următoarele : 

• pentru liniile cu 1 presă : 
• pentru liniile cu 2 prese 
• pentru liniile cu 3 prese 
• pentru liniile cu 4 prese 

SISTEM DE 
CONDUCERE ȘI 
CONTROL CLEVER 

Cuprinde toate echipamentele de măsurare, reglare, control 
și vizualizare întregii tehnologii cu FIC Farmet Intelligent 
Control. Cuprinde panoul digital cu vizualizarea întregii 
tehnologii. Prețurile sunt : 

• pentru CP 1-1, CP 1-1S 
• pentru CP 1-2, CP 2-1, EP1-1S, EP 1-1 
• pentru EP 1-2 S, CP 1-3, EP 2-1 
• pentru CP 1-4, CP 2-2, EP 1-2 
• pentru CP 1-4, CP 2-2, EP 1-2 
• pentru OPȚIUNEA Descojire și separare coji 
• pentru OPȚIUNEA rezervoare de ulei 

NOTE-BOOK Echipament pentru vizualizare din camera de comandă, 
inclusiv soft 

CONDUCTE DIN INOX Conducte din inox, inclusiv coturi, pat de conducte, pentru 
transportul uleiului de la filtru la rezervorul / rezervoarele de 
ulei. Prețul (inclusiv montaj, sudură) pentru un traseu de 
cca. 20 m este de : 
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REZERVOARE 
TAMPON PENTRU 
ULEIUL FILTRAT 

Aceste rezervoare au scopul de a stocare temporară a 
uleiului filtrat produs , până la utilizarea lui ulterioară 
(vânzare, depozitare în rezervoare mari, alte scopuri).  
Oferim 3 variante de rezervoare- tampon : 

 • din  plastic cu o capacitate de 7 m3  
 • din  oțel, cu o capacitate de 6 m3  
 • din  inox, cu o capacitate de 6 m3  
POMPĂ ȘI CONDUCTE 
PENTRU ULEI 

Sunt necesare pentru transportul uleiului produs, la 
rezervoarele tampon pentru uleiul filtrat. Pompa este 
construită din oțel. La solicitare, se poate livra pompă din 
inox, la prețul de 5.100,-€. 

SISTEM DE SEPARARE 
ULEIUL DIN PRIMA ȘI 
A DOUA PRESARE 

Sistemul are scop de separare a uleiului din prima presare și 
cel din a doua presare  

REZERVOARE DE 
DEPOZITARE ULEI  

Aceste rezervoare au scopul de a stocare pe perioade mai 
mari uleiul produs. Putem livra orice capacitate dorită. 
Propunem 3 variante : 

 • din  inox, cu o capacitate de 20 m3  
 • din  inox, cu o capacitate de 100 m3  
 • din  inox, cu o capacitate de 200 m3  
POMPĂ ȘI CONDUCTE 
PENTRU TRANSPORT 
ULEI 

Sunt necesare pentru transportul uleiului produs, la 
rezervoarele de depozitare pentru uleiul filtrat. Sunt de debit 
mai mare decât pompele pentru rezervoarele-tampon. 

INSTALAȚIE DE 
ÎMBUTELIERE ÎN 
BUTELII PET SAU DIN 
STICLĂ 

Putem oferi diferite instalații de îmbuteliere, atât în recipienți 
de sticlă sau în PET-uri, de diferite dimensiuni și de diverse 
capacități de umplere pe oră.  
Liniile pot fi semiautomate sau complet automate, inclusiv cu 
instalații de suflare de preforme diferite pentru recipienți 
PET. 
Prețul va fi comunicat după alegerea variantei dorite. 
Instalația de îmbuteliere poate fi completată cu aparat de 
baxat sticlele de ulei și mașină de înfoliat paleții cu baxuri 
sau cutii de carton cu sticlele de ulei. 

PELETIZARE COJI DE 
FLOAREA-SOARELUI 
SAU SOIA 

În cazul folosirii OPȚIUNII Descojire și separare coji, 
recomandăm achiziționarea și OPȚIUNII Instalație de 
fabricat peleți din coji de floarea-soarelui și soia. Prețul este 
funcție de capacitate și componența exactă a instalației 

APARATURĂ DE 
LABORATOR 

Pentru o activitate eficientă, recomandăm ca investitorul să 
achiziționeze măcar strictul necesar de aparatură de 
laborator. 
Este foarte important ca testele de calitate să se realizeze 
operativ, o eventuală trimitere de probe la laboratoare 
specializate, conduce, pe lângă pierderi de timp, dar și 
eforturi financiare. 

La cerere, se mai poate livra un siloz-tampon pentru semințe cu una până la 4 celule de 60 – 70 m3 , 
care să fie amplasat în hală. 
 
NOTA 1  - DESCRIEREA RĂCITOARELOR DE TURTE 
 
Putem oferi răcitoare de turte, în două variante, respectiv cu vibrații și răcitoare în contracurent.  
Așa cum am arătat , răcitoarele sunt absolut necesare în cazul în care există și extrudere. 
 

1.Răcitoare cu vibrații : 
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Tip răcitor FD 500 FD 1000 
Randament maxim răcitor în 
extrudat (turte) - kg/oră 

750 1.300 

Putere motor electric principal 
(KW) 

2 x 2,0 2 x 2,7 

Tensiune electrică 3 x 400, 50 Hz 
Greutate răcitor gol (kg) 950 1.400 
Sarcină maximă podea (kg/stativ) 1.450 1.900 
Zgomot (dB) Nivel echivalent de zgomot A nu 

depășește 70 dB 
2.Răcitoare  în contracurent : 
 

 

Tip răcitor FCHP 2000 FCHP 5000 
Randament maxim răcitor în 
extrudat (turte) - kg/oră 

2.000 5.000 

Putere motor electric principal 
(KW) 

0,75 

Tensiune electrică 3 x 400, 50 Hz 
Greutate răcitor gol (kg) 590 1.200 
Sarcină maximă podea (kg/stativ) 350 950 
Zgomot (dB) Nivel echivalent de zgomot A nu 

depășește 70 dB 
 

 
 

Preţul  conţine contravaloarea următoarelor echipamente şi servicii : 
• Proiectarea  întregii instalaţii, inclusiv pentru operaţiile de montaj, probe şi punere 

în funcţiune (deoarece nu cunoaştem exact locaţia, preţul proiectării a fost calculat 
orientativ);  

• 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;  
• Şcolarizarea personalului beneficiarului; 
• Documentatia aferentă – instructiuni de folosire, scheme tehnologice si electrice 
• Declaratia de conformitate CE pentru utilajele folosite, conform regulilor UE la 

livrările în UE si declaratie CE pentru întreaga tehnologie livrată 
• Service în perioada de garanţie.                                                                                             

 

Preţul nu conţine : 
• TVA,  
• costul diferitelor avize necesare construirii instalaţiei,  precum şi funcţionării acesteia,   
• costul realizării construcției,  

 
• utilităţile necesare, inclusiv materialele, utilajele și instalațiile impuse de legislația din 

România (de ex. echipamente PSI, spaţii depozitare, pază şantier, iluminat, platformă 
betonată, alei de acces),  

• conectarea tehnologiei la reteaua electrică 
• utilaje de descărcat şi manipulat în cadrul şantierului,  
• energie electrică, apă,  
• compensarea puterii reactive (trebuie rezolvată central pentru întreaga fabrică) 
• aprobarea generală si revizia de incendii, electrică, igienă, etc, realizate pentru 

întreaga constructie 
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• costurile de cazare ale personalului VÂNZĂTORULUI pe perioada montajului și a 
probelor de funcționare, service-ului, etc. 

  

 
1111..22..    CCOONNDDIIŢŢIIII  DDEE  PPLLAATTĂĂ      
 
 

Plata prețului conform Art. 11.1. al prezentului contract se va efectua în lei, la cursul  
RON/EURO al BNR din ziua plății, astfel : 
 
11.2.1.  40 % , avans, plătibil  la 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului 
11.2.2.  30 % , rată plătibilă la 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului 
11.2.3.  25 % , rată plătibilă cu 10 10 (zece) zile lucrătoare înainte de expedierea 

echipamentelor. 
11.2.4.    5 % , la 3 zile de la semnarea procesului verbal de recepție a instalației   
  

 
1111..33..  TTEERRMMEENNEELLEE  DDEE  LLIIVVRRAARREE  

 
 

11.3.1. Termenele de livrare ale instalaţiilor prezentate sunt de cca. 3,5 – 5,5 luni de la data 
semnării contractului 

11.3.2. Termenul exact de livrare va fi stabilit la încheierea contractului. 
11.3.3. Respectarea termenului este condiționat de : 

11.3.3.1.Plata ratelor de plată conform art. 11.2. al prezentei oferte; 
11.3.3.2.Acordul la "liber la montaj" la termenul solicitat de furnizor. 

  

 
1111..44..    MMOONNTTAAJJUULL  

 
 

11.4.1. Societatea noastră va efectua instalarea tuturor aparatelor şi utilajelor livrate conform 
proiectului cu personal propriu, calificat.  

11.4.2. Montajul înseamnă instalarea întregii aparaturi şi realizarea montajului electric de 
către lucrătorii noştri.   

11.4.3. Pentru efectuarea montajului realizăm o harmonogramă a lucrărilor şi stabilim paşii 
acestora.  

 
 

1111..55..      PPUUNNEERREEAA  ÎÎNN  FFUUNNCCŢŢIIUUNNEE  ŞŞII  ŞŞCCOOLLAARRIIZZAARREEAA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  
 
11.5.1. Punerea în funcţiune include o demonstraţie practică a operării şi soluţionarea 

situaţiilor individuale de operare. Operaţiunile sunt executate de muncitorii clientului 
pe baza instrucţiunilor specialiştilor noştri.  

11.5.2. Cu ocazia punerii în funcţiune se va face şi şcolarizarea operatorilor beneficiarului.  
 
 
1111..66..    GGAARRAANNŢŢIIII  
 
1111..66..11..  AAXXEE  CCOONNSSUULLTTIINNGG  PPLLUUSS  ooffeerrăă  ggaarraannțțiiee  ppeennttrruu  ddeeffeecctteellee  iinnssttaallaațțiieeii  ooffeerriittee  ppeennttrruu  oo  

ppeerriiooaaddăă  ddee  1122  lluunnii  ddee  llaa    sseemmnnaarreeaa    pprroocceessuulluuii    --  vveerrbbaall  ddee  rreecceeppțțiiee  aa  iinnssttaallaațțiieeii,,  ddaarr  
nnuu  mmaaii  mmuulltt  ddee  1188  lluunnii  ddee  llaa  lliivvrraarree.. 

 

1111..77..    SSEERRVVIICCEE  ÎÎNN  PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  GGAARRAANNŢŢIIEE  ŞŞII  PPOOSSTTGGAARRAANNŢŢIIEE  
 

11.7.1. Societatea noastră va asigura service-ul gratuit cu personal calificat  pentru întreaga 
perioadă de garanţie. 

11.7.2. Nu intră în categoria de service gratuit, înlocuirea de produse consumabile (materiale 
şi manoperă), precum şi în cazul exploatării necorespunzătoare a utilajelor. 
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11.7.3. Costurile activităţii de service care nu se încadrează în categoria de „service ratuit“  
se negociază. 

11.7.4. Societatea noastră oferă service şi în perioada de postgaranţie, părţile urmând să 
încheie un „Contract de postgaranţie“. 

 
  

1111..88..    VVAALLAABBIILLIITTAATTEEAA  OOFFEERRTTEEII  
 

11.8.1.  Prezenta ofertă are o valabilitate de 90 de zile de la data prezentei. 
11.8.2.  Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica clauzele ofertei. 
 

        XXIIIIII..  AANNEEXXEE  
 

ANEXA NR. 1 Parametrii tehnologiei (A,B,C,D) 
ANEXA NR. 2 Schema de amplasament 
ANEXA NR. 3 Schema tehnologică 
ANEXA NR. 4 Imagini UNIVERSAL KOMPAKT 
ANEXA NR. 5 Certificat de înregistrare la ORC 
ANEXA NR. 6 Certificat ISO 9001 –  Sistem de management al calităţii 
ANEXA NR. 7 Certificat ISO 14001 – Sistem de management de mediu 
ANEXA NR. 8 Atestat membru fondator al Camerei de comerţ şi industrie ceho-române 

din Praga 
ANEXA NR. 9 Atestat membru al Camerei de comerţ şi industrie a municipiului 

Bucureşti 
 
 
 
Pentru orice detalii sau clarificări, vă rugăm să ne contactați. 
 
Cu stimă, 

 

 

       ............................... 
George Babău 
+4 722 533 539 

 

 

AXE CONSULTING PLUS 
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                            Anexa nr. 1/A  
 

PARAMETRII TEHNICI GENERALI 
PENTRU PRESARE ÎNTR-O TREAPTĂ 

CP 1 
 

  CP 1 - 1             CP 1 - 2 CP 1 - 3 CP 1 - 4 
Componenta 

Presa FL 200 - Prepresare buc 1 2 3 4 
Extruder FE 250 buc 0 0 0 0 
Presa FL 200 - Presare finala buc 0 0 0 0 
Rezervor intermediar de 7,4 mc, cu 
transportor deasupra preselor, inclusiv 
curățare și încălzire  

buc 1 1 1 1 

Cerinţe de instalare 
Înălțimea tavanului (fără / cu descojire) m 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 
Suprafața (fără / cu opțiuni m2 70 / 140 70 / 140 70 / 140 70 / 140 
Energia electrică instalată (fără / cu 
descojire) Kw 40 / 72 56 / 88 72 /103 87 / 119 

+ încălzire (transportator încălzit 
electric) Kw 11,2 11,2 11,2 11,2 

Transport posibil în container - TIP DA/NU - TIP DA / 40" DA / 40" DA / 40" DA / 40" 
Nr. muncitori pe schimb** nr 1 1 1 1 

Parametri tehnologie 

Rapiță 42% ulei, 6,5 % apă 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 

 0,18 – 4,32 
1.425 

0,36  - 8,64 
2.851 

0,54 – 12,96  
4.277 

0,72 – 17,28 
5.702 

Producție de ulei (randament 36,28%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,06 – 1,45 
478 

0,12 – 2,9 
956 

0,18 – 4,35  
1.435 

0,24 – 5,8 
1.913 

Producție turte (ulei rămas 9%, 
umiditate 10%) 

t/oră - t/zi 
t/an 

0,11 – 2,81 
925 

0,23 – 5,61  
1.851 

0,35 – 8,42  
2.777 

0,46 – 11,2 
3.702 

Floarea soarelui 43% ulei, 6,5 % apă – CU DESCOJIRE 

Randament la sămânță *** t/oră - t/zi 
t/an 

 0,18 – 4,32 
1.425 

0,36  - 8,64 
2.851 

0,54 – 12,96  
4.277 

0,72 – 17,28 
5.702 

Producție de ulei (Randament 37,39%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,065–1,57 
518 

0,13 – 3,14 
1.036 

0,196 – 4,71 
1.555 

0,26 – 6,28 
2.073 

Producție turte (ulei rămas 9%, 
umiditate 10%) 

t/oră - t/zi 
t/an 

0,075–1,82 
601 

0,15 – 3,64  
1.202 

0,23 -5,47  
1.804 

0,30 – 7,29  
2.405 

Soia 19% ulei, 10 % apă  
(valabil numai cu achiziționare set echipamente pentru prelucrare soia) 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 0 0 0 0 

Producție de ulei (Randament 12,55%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 0 0 

Producție turte (ulei rămas 8%, 
umiditate 10%) 

t/oră - t/zi 
t/an 0 0 0 0 

 
Toate datele prezentate sunt orientative.  
Randamentul depinde de tipul şi calitatea materialului şi a altor condiţii.  
Producătorul îşi rezervă dreptul să opereze modificări fără să anunţe.  
Parametrii de calitate nu pot fi garantaţi 
*Capacitatea anuală calculată pentru 330 zile de funcţionare/an. 
** datele despre numărul de muncitori sunt orientative şi depind de condiţiile locale. Muncitorul 
efectuează supravegherea şi intervine la un interval de timp, între timp, operează celelalte 
componente ale tehnologiei PS1 - depozite de seminţe, PS2-Linie de presare, PS3 Filtrare, PS4 
Conveioare turte şi depozite turte. Din motive de siguranţă, recomandăm cel puţin două persoane pe 
tură. De aceea, este bine să construiţi o singură cameră de comandă pentru toate tehnologiile  
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*** Datele la floarea-soarelui și soia  depind de folosirea opțiunii "descojire și seprare coji".  În cazul în 
care nu se folosește această opțiune , randamentul tehnologiei se reduce cu 10 – 15%. 
**** În situația în care nu se folosește opțiunea "descojire și seprare coji" , uzura pieselor consumabile 
în principal la prese și extrudere crește semnificativ, iar calitatea produselor finite (ulei și turte) se 
reduce  

mailto:office@axe-midax.com
mailto:george.babau@axe-midax.com
http://www.axe-consulting.ro/


                                       OFERTĂ UNIVERSAL COMPAKT  rev. 3 - 2017                        26 
 

 
Sediu + show-room :   strada Foișorului nr 24A                                                                               Telefon+fax : +40 21 233 41 37 
Sector 3, cod poștal  031181,                                                          Mobil : + 40 722 533 539, +40 729 951 276, + 40 725 096 263 
București / ROMÂNIA                                                               E-mail : office@axe-midax.com  ,  george.babau@axe-midax.com                                                                                                                                      

www.axe-midax.com 

Anexa nr. 1/B 
  

PARAMETRII TEHNICI GENERALI 
PENTRU PRESARE ÎN DOUĂ TREPTE 

CP 2 
 

  CP 2 - 1             CP 2 - 2 
Componenta 

Presa FL 200 - Prepresare buc 1 2 
Extruder FE 250 buc 0 0 
Presa FL 200 - Presare finala buc 1 2 
Rezervor intermediar de 7,4 mc, cu transportor 
deasupra preselor, inclusiv curățare și încălzire  buc 1 1 

Cerinţe de instalare 
Înălțimea tavanului (fără / cu descojire) m 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 
Suprafața (fără / cu opțiuni m2 70 / 140 70 / 140 
Energia electrică instalată (fără / cu opțiuni) Kw 55 / 87 87 /118 
+ încălzire (transportator încălzit electric) Kw 11,2 11,2 
Transport posibil în container - TIP DA/NU - TIP DA / 40" DA / 40" 
Nr. muncitori pe schimb** nr 1 1 

Parametri tehnologie 

Rapiță 42% ulei, 6,5 % apă 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 

 0,3 – 7,2       
2.376 

0,6 – 14,4    
4.752 

Producție de ulei (randament 36,28%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,103 – 2,47       
817 

0,206 – 4,95     
1.635 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,19 – 4,6         
1.520 

0,38 – 9,2   
3.041 

Floarea soarelui 43% ulei, 6,5 % apă – CU DESCOJIRE 

Randament la sămânță *** t/oră - t/zi 
t/an 

 0,3 – 7,2                 
2.376 

0,6 – 14,4   
4.752 

Producție de ulei (Randament 37,39%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,11 – 2,65        
874 

0,22 – 5,3                
1.748 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,11 – 2,62         
865 

0,22 – 5,2              
1.730 

Soia 19% ulei, 10 % apă  
(valabil numai cu achiziționare set echipamente pentru prelucrare soia) 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție de ulei (Randament 12,55%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție turte (ulei rămas 8%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

 
Toate datele prezentate sunt orientative.  
Randamentul depinde de tipul şi calitatea materialului şi a altor condiţii. 
Producătorul îşi rezervă dreptul să opereze modificări fără să anunţe.  
Parametrii de calitate nu pot fi garantaţi 
*Capacitatea anuală calculată pentru 330 zile de funcţionare/an. 
** datele despre numărul de muncitori sunt orientative şi depind de condiţiile locale. Muncitorul 
efectuează supravegherea şi intervine la un interval de timp, între timp, operează celelalte 
componente ale tehnologiei PS1 - depozite de seminţe, PS2-Linie de presare, PS3 Filtrare, PS4 
Conveioare turte şi depozite turte. Din motive de siguranţă, recomandăm cel puţin două persoane pe 
tură. De aceea, este bine să construiţi o singură cameră de comandă pentru toate tehnologiile  
*** Datele la floarea-soarelui și soia  depind de folosirea opțiunii "descojire și seprare coji".  În cazul în 
care nu se folosește această opțiune , randamentul tehnologiei se reduce cu 10 – 15%. 
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**** În situația în care nu se folosește opțiunea "descojire și seprare coji" , uzura pieselor consumabile 
în principal la prese și extrudere crește semnificativ, iar calitatea produselor finite (ulei și turte) se 
reduce  
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Anexa nr. 1/C 
  

PARAMETRII TEHNICI GENERALI 
PENTRU EXTRUDARE ȘI PRESARE SOIA 

EP 1 
 

  EP 1 - 1             EP 1 - 2 
Componenta 

Presa FL 200 - Prepresare buc 0 0 
Extruder FE 250 buc 1 2 
Presa FL 200 - Presare finala buc 1 2 
Rezervor intermediar de 7,4 mc, cu transportor 
deasupra preselor, inclusiv curățare și încălzire  buc 1 1 

Cerinţe de instalare 
Înălțimea tavanului (fără / cu descojire) m 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 
Suprafața (fără / cu opțiuni m2 70 / 140 70 / 140 
Energia electrică instalată (fără / cu opțiuni) Kw 63 / 95 101 / 134 
+ încălzire (transportator încălzit electric) Kw 11,2 11,2 
Transport posibil în container - TIP DA/NU - TIP DA / 40" DA / 40" 
Nr. muncitori pe schimb** nr 1 1 

Parametri tehnologie 

Rapiță 42% ulei, 6,5 % apă 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție de ulei (randament 36,28%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Floarea soarelui 43% ulei, 6,5 % apă – CU DESCOJIRE 

Randament la sămânță *** t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție de ulei (Randament 37,39%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 0 0 

Soia 19% ulei, 10 % apă  
(valabil numai cu achiziționare set echipamente pentru prelucrare soia) 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 

0,25 – 6,0                            
1.980 

0,5 – 12,0                    
3.960 

Producție de ulei (Randament 12,55%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,033 - 0,78       
258 

0,066 – 1,56                
517 

Producție turte (ulei rămas 8%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,217 – 5,2            
1.722 

0,435 – 10,4     
3.443 

 
Toate datele prezentate sunt orientative.  
Randamentul depinde de tipul şi calitatea materialului şi a altor condiţii.  
Producătorul îşi rezervă dreptul să opereze modificări fără să anunţe.  
Parametrii de calitate nu pot fi garantaţi 
*Capacitatea anuală calculată pentru 330 zile de funcţionare/an. 
** datele despre numărul de muncitori sunt orientative şi depind de condiţiile locale. Muncitorul 
efectuează supravegherea şi intervine la un interval de timp, între timp, operează celelalte 
componente ale tehnologiei PS1 - depozite de seminţe, PS2-Linie de presare, PS3 Filtrare, PS4 
Conveioare turte şi depozite turte. Din motive de siguranţă, recomandăm cel puţin două persoane pe 
tură. De aceea, este bine să construiţi o singură cameră de comandă pentru toate tehnologiile  
*** Datele la floarea-soarelui și soia  depind de folosirea opțiunii "descojire și seprare coji".  În cazul în 
care nu se folosește această opțiune , randamentul tehnologiei se reduce cu 10 – 15 % 

mailto:office@axe-midax.com
mailto:george.babau@axe-midax.com
http://www.axe-consulting.ro/


                                       OFERTĂ UNIVERSAL COMPAKT  rev. 3 - 2017                        29 
 

 
Sediu + show-room :   strada Foișorului nr 24A                                                                               Telefon+fax : +40 21 233 41 37 
Sector 3, cod poștal  031181,                                                          Mobil : + 40 722 533 539, +40 729 951 276, + 40 725 096 263 
București / ROMÂNIA                                                               E-mail : office@axe-midax.com  ,  george.babau@axe-midax.com                                                                                                                                      

www.axe-midax.com 

**** În situația în care nu se folosește opțiunea "descojire și seprare coji" , uzura pieselor consumabile 
în principal la prese și extrudere crește semnificativ, iar calitatea produselor finite (ulei și turte) se 
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Anexa nr. 1/D 
  

PARAMETRII TEHNICI GENERALI 
PENTRU PRESARE ÎN DOUĂ TREPTE CU EXTRUDARE 

EP 2 
 

  EP 2 - 1             EP 2 - 2 
Componenta 

Presa FL 200 - Prepresare buc 1 2 
Extruder FE 250 buc 1 2 
Presa FL 200 - Presare finala buc 1 2 
Rezervor intermediar de 7,4 mc, cu transportor 
deasupra preselor, inclusiv curățare și încălzire  buc 1 1 

Cerinţe de instalare 
Înălțimea tavanului (fără / cu descojire) m 4,5 / 5,3 4,5 / 5,3 
Suprafața (fără / cu opțiuni m2 70 / 140 70 / 140 
Energia electrică instalată (fără / cu opțiuni) Kw 78 / 110 131 / 164 
+ încălzire (transportator încălzit electric) Kw 11,2 11,2 
Transport posibil în container - TIP DA/NU - TIP DA / 40" DA / 40" 
Nr. muncitori pe schimb** nr 1 1 

Parametri tehnologie 

Rapiță 42% ulei, 6,5 % apă 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 

 0,35 – 8,4       
2.772 

0,7 – 16,8    
5.544 

Producție de ulei (randament 36,28%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,126 – 3,02       
998 

0,252 – 6,05     
1.996 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,22 – 5,3         
1.755 

0,44 – 10,63   
3.509 

Floarea soarelui 43% ulei, 6,5 % apă – CU DESCOJIRE 

Randament la sămânță *** t/oră - t/zi 
t/an 

 0,35 – 8,4                 
2.772 

0,7 – 16,8   
5.548 

Producție de ulei (Randament 37,39%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,138 – 3,32        
1.094 

0,273 – 6,57                
2.167 

Producție turte (ulei rămas 9%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,2 – 4,94         
1.631 

0,42 – 9,9              
3.263 

Soia 19% ulei, 10 % apă  
(valabil numai cu achiziționare set echipamente pentru prelucrare soia) 

Randament la sămânță t/oră - t/zi 
t/an 

 0,25 – 6,0                 
1.980 

0,5 – 12,0   
3.960 

Producție de ulei (Randament 12,55%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,033 – 0,78        
258 

0,066 – 1,56                
517 

Producție turte (ulei rămas 8%, umiditate 10%) t/oră - t/zi 
t/an 

0,217 – 5,2         
1.722 

0,435 – 10,4              
3.443 

 
Toate datele prezentate sunt orientative. 
Randamentul depinde de tipul şi calitatea materialului şi a altor condiţii.  
Producătorul îşi rezervă dreptul să opereze modificări fără să anunţe.  
Parametrii de calitate nu pot fi garantaţi 
*Capacitatea anuală calculată pentru 330 zile de funcţionare/an. 
** datele despre numărul de muncitori sunt orientative şi depind de condiţiile locale. Muncitorul 
efectuează supravegherea şi intervine la un interval de timp, între timp, operează celelalte 
componente ale tehnologiei PS1 - depozite de seminţe, PS2-Linie de presare, PS3 Filtrare, PS4 
Conveioare turte şi depozite turte. Din motive de siguranţă, recomandăm cel puţin două persoane pe 
tură. De aceea, este bine să construiţi o singură cameră de comandă pentru toate tehnologiile  
*** Datele la floarea-soarelui și soia  depind de folosirea opțiunii "descojire și seprare coji".  În cazul în 
care nu se folosește această opțiune , randamentul tehnologiei se reduce cu 10 – 15 %. 
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**** În situația în care nu se folosește opțiunea "descojire și seprare coji" , uzura pieselor consumabile 
în principal la prese și extrudere crește semnificativ, iar calitatea produselor finite (ulei și turte) se 
reduce  
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ANEXA 2 

 

Schema de amplasament EP2-1,             
inclusiv opțiuni 
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ANEXA 3 

 
SCHEMA TEHNOLOGICĂ COMPACT EP2, INCLUSIV OPTIUNI 
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ANEXA 4/A 

IMAGINI UNIVERSAL KOMPAKT 
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ANEXA 4/BA 

IMAGINI UNIVERSAL KOMPAKT 
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ANEXA 5 
 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE LA ORC 
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ANEXA 6 
 

     CERTIFICAT ISO 9001 – SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
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ANEXA 7 

 
      CERTIFICAT ISO 14001 – SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU 
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ANEXA 8 

 
ATESTAT MEMBRU FONDATOR  

AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CEHO-ROMÂNE DIN PRAGA 
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ANEXA 9 

 
ATESTAT MEMBRU   

AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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