
Briketovací lisy BrikStar
na organický odpad
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jsou určeny pro malé a střední truhlářské provozy s jednosměnným či vícesměnným 
provozem. Násypka lisu s volitelnou kapacitou 1 až 3 m3 je vybavena čidlem hladiny materiálu, 
které je nutné pro automatický rozběh lisu, vyhrnovací frézou se samostatným pohonem 
a šnekovým podavačem materiálu ve dně násypky. Počítačem řízené plnění lisovací komory 
šnekem s automatickou regulací délky a kvality briket umožňuje univerzální použití lisů pro 
zpracování materiálů od velmi jemných pilin až po hrubé hobliny. Řídící počítač zajišťuje 
bezobslužný provoz lisu a optimální využití výkonu lisu při změnách vlastností materiálu. 
Násypku lisu je možné propojit s odsávacím zařízením do bezobslužného a bezprašného systému 
zpracování odpadu. Řídící počítač umožňuje komunikaci lisu s dalšími zařízeními výrobní linky.

jsou určeny pro instalaci pod těžší fi ltrační jednotky. Odlišují se zpevněnou konstrukcí násypky, 
robustním ocelovým rámem svařeným z uzavřených profi lů, který tvoří nohy násypky. Na rám s nosností 
1200 kg je možné postavit velkokapacitní fi ltrační zařízení. Rozměry čtvercové násypky mohou být voleny ve 
třech provedeních s délkou strany 1400, 1800 nebo 2300 mm. Vyhrnovací fréza ve dně násypky je přizpůsobena 
velikosti násypky. 

HYDRAULICKÉ BRIKETOVACÍ LISY

Brikety mají tvar válce o průměru 50 nebo 65 mm, délku 30 až 70 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. 
Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. 
Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost. Zbriketováním odpadu se jeho 
objem sníží na minimum, odpad se lépe skladuje a převáží. 

Materiály pro výrobu paliv bez použití pojiva nebo snadnější manipulaci 
i skládkování jsou piliny, hobliny a prach ze dřeva, drcené energetické rostliny, sláma, pazdeří, 
drcený papír, prach z odsávání a jiné materiály s vlhkostí 8 - 15 % a rozměry menšími než 15 mm, 
u typu LIGHT než 10 mm, u stébelnatých odpadů 30 mm, u drcených materiálů 10 mm ve formě 
třísek. Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou výrobce provádí ve 
své zkušebně na vlastní náklady.

jsou vhodné pro malé truhlářské provozy s jednosměnným provozem pro ruční plnění materiálu. Mají zachovány 
všechny rozhodující vlastnosti lisů BrikStar. Nejsou vybaveny komponenty potřebnými pro připojení k odsávání.

jsou vhodné pro malé truhlářské provozy s jednosměnným provozem a pouze pro ruční plnění materiálu. 
Elektromotory s převodovkou pro pohon šneku a rotační vestavby v násypce byly nahrazeny hydromotory, 
tím došlo ke snížení instalovaného příkonu o 1 kW, ale i k omezení plnění násypky. Hydraulický válec podavače 
materiálu byl nahrazen dvojitým šnekovým podavačem, který dávkuje materiál přímo do lisovací komory.
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Typ lisu Průměr 

briket

mm

Výkon 

kg/hod 

±10%
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Hmotnost lisu 

násypka 1 m3 

kg

Hmotnost lisu 

násypka 2 m3  

kg

Hmotnost lisu 

násypka 3 m3  

kg

BrikStar LIGHT 65 15-30 3,3 nelze nelze 540 - -

BrikStar CS 25 65 20-40 4,4 volitelně nelze 720 - -

BrikStar CS 50 65 40-60 5,4 volitelně nelze 730 - -

BrikStar 30 65 20-40 4,4 ano volitelně 780 870 960

BrikStar 50 65 40-60 5,4 ano volitelně 790 880 970

BrikStar 70 65 50-80 6,9 ano volitelně 840 905 1 025

BrikStar 100 65 90-120 9,3 ano ano 1 105 1 195 1 285

BrikStar 150 65 130-160 13,5 ano ano 1 160 1 250 1 340

BrikStar 200 50 180-220 16,0 ano ano - 1 450 1 550

BrikStar 400 50 360-420 32,0 ano ano - - 2 500

VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLE TYPŮ
   Čidlo minimální a maximální hladiny materiálu v násypce
   Hydraulický olej Arktik pro provoz v teplotách až - 20°C
   Chladič oleje pro vícesměnný provoz do výkonu lisu 70 kg/h
   Levé provedení lisů a kryty  pro venkovní umístění 
   Možnost volitelných násypek objemu 2 m3 nebo 3 m3 
   Rotor se sklopnými rameny u násypky s objemem 3 m3 
   Prodlužovací potrubí pro vedení briket dlouhé až 15 m bez oblouků 
   Tlumič vibrací briket pro lisování prachových nesoudržných materiálů 
   Vodou chlazená nebo prodloužená raznice 
   Zpevněná konstrukce násypky ocelovým rámem
   Filtrační nástavby s ventilátorem 
   Rotační stojan pro balení briket 
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Typy lisů Typ 

násypky

Objem násypky 

m3

Délka lisu mm 

A

Šířka lisu mm 

B

Výška lisu mm 

D

Šířka násypky 

C

BrikStar LIGHT 12 1 1 380 1 510 1 250 1 200

BrikStar CS 25, 50 12 0,7 1 400 1.540 1 070 1 200

BrikStar 30, 50, 70 12 1 1 400 1 640 1 300 1 200

BrikStar 100, 150 12 1 1 910 1 640 1 300 1 200

BrikStar 30, 50, 70, 100, 150 16 2 2 260 2 260 1 300 1 660

BrikStar 30, 50, 70, 100, 150 19 3 2 010 2 350 1 300 1 920

BrikStar 200 16 2 2 260 2 260 1 370 1 660

BrikStar 200 19 3 2 240 2 390 1 430 1 820

BrikStar 400 19 3 4 450 2 930 1 710 1 820

Typy BrikStar 25 až 150 mají jeden lisovací rám u jedné násypky na společném podstavci. Typ BrikStar 200 má dva lisovací rámy u jedné násypky 
na společném podstavci. Typ BrikStar 400 je lis se čtyřmi lisovacími rámy u jedné násypky na společném podstavci a s odděleným hydraulickým 
agregátem.

Naše dlouholeté zkušenosti a velký výběr výkonů i přídavných zařízení jsou zárukou co nejvhodnějšího návrhu zařízení podle Vašich požadavků a 
přání. Jsme schopni dodat i atypická zařízení, neboť většinu dílů si vyrábíme sami v našem výrobním závodě v Malšicích u Tábora.

ROZMĚRY

HLAVNÍ VÝHODY
   Kompaktní konstrukce, robustní lisovací rám
   Velký výběr výkonů a příslušenství
   Minimální náklady na montáž
   Nízké opotřebení, nízké náklady na údržbu
   Přizpůsobení změnám vlastností materiálu
   Nízká spotřeba elektrické energie 
   Řízené dávkování počítačem
   Automatická regulace délky a kvality briket
   Vyhrnovací fréza se samostatným pohonem
   Přímé napojení k centrálnímu odsávání  
   Venkovní provedení pro umístění pod silo 
   Hydraulický agregát z typizovaných součástí 
   Snadná obsluha, rychlý servis
   Komplexní dodávka, kvalitní zpracování

NEVYRÁBÍME POUZE STROJE, ALE NABÍZÍME ŘEŠENÍ.

BRIKLIS, spol. s r.o.,  CZ-391 75 MALŠICE 335
Tel.: +420 381 278 050, +420 381 278 371,  Fax: +420 381 278 325

http://www.briklis.cz   e-mail: info@briklis.cz
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