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Technische gegevens : 
- Productiecapaciteit  : 30 tot 60 Kg per uur 
- Diameter briketten  : 55 mm 
- Maximale lengte briketten : 50 mm  
- Cyclus   : 8 stuks p/min. 
- Druk    : 700 Kg per cm² 
  
Algemeen : 
- Motorpomp   : 7,5 Pk 
- Afmetingen L x B x H : 1450 x 1120 x 1405 mm 
- Voltage   : 380V/50Hz 
- Gewicht   : 660 kg 

- Uitvoering           : CE gecertificeerd 

Standaard uitrusting : 
Elektrisch bedieningspaneel. 
Automatische koudstarter met tijdschakelaar. 
Hydraulisch blokventiel. 
Thermostaat voor de olietemperatuur. 
Olieniveau regelaar. 
Grote houtcontainer. 
De machine is volledig uitgevoerd volgens de 
laatste CE-norm.   
 
Incl. 
M 92847  Volmelder voor het starten en stoppen 
van de pers          
M 15156  Inspectiedeur met kijkglas  
           
Deze brikettenpers is in een vaste opstelling te 
leveren met nagenoeg iedere nieuwe 
afzuiginstallatie maar ook is deze te installeren 
in combinatie met bijna iedere bestaande 
afzuiginstallatie. 

Prodeco brikettenpers, E55 
 

 
 
Brikettenpers geschikt voor het  gebruik in de kleinere timmerwerkplaatsen om uw houtafval om te zetten 
naar brandstof tegen een zeer lage kostprijs. De pers is voorzien van de laatste technologische 
ontwikkelingen. De machine is gebouwd volgens de CE – normering. Elke houtsoort (krullen en snippers) 
kan hiermee worden verwerkt mits deze een vochtigheidsgraad bevat van 8 – 17 %. Nagenoeg alle 
soorten opties zijn mogelijk, zoals volmelders, inspectiedeuren etc.. 
  
Het betreft hier een complete hydraulische machine zonder elektrische onderdelen met uitzondering van 
de schakelkast. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen zijn: 

- Geen losse (gevaarlijke) stof meer in huis. 
- Geen zakken meer wisselen indien 

gemonteerd onder een (bestaande) 
afzuigunit. 

- Enorme comprimatie van je restafval (tot 
10x toe) 

- Eindproduct is een prima brandstof met een 
zeer hoge energetische waarde (afhankelijk 
van het te persen materiaal) 

- Gratis warmte 


