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Drobljenje in 
briketiranje

                                                         več na www.kobe-i.si 

         Stroji za drobljenje
Univerzalni enorotorski stroji za 
drobljenje serije WL

• za drobljenje lesnih ostankov, ivernih plošč, 
MDF, masivnega lesa tudi najtrših vrst; tudi 
za recikliranje papirja, kartona ipd.

• hidravlična potisna miza glede na obremeni-
tev potiska material do patentiranega V-rotor-
ja, kjer ga zdrobijo vgrajeni agresivni konkav-
ni noži

4-rotorski stroji za drobljenje          
dolgih kosov serije ZM 

• štirje rotorji material od zgoraj vlečejo v stroj
• drobljenje na principu medsebojnega delovanja 

rezilnih plošč
• granulacija materiala je odvisna od velikosti 

odprtin v situ

        Stroji za briketiranje
Stroji za briketiranje serije C
• za briketiranje lesnih ostankov brez dodaja-

nja vezivnih sredstev; tudi za briketiranje umet-
nih materialov, pene, papirja, biomase, alu...

• s predstiskanjem

WL 15

 □ Stroj za briketiranje 
C 150 za brikete 
premera 50 mm in z 
močjo 5,5 KW

Oglati briketi
Serija TH 1500 M

• serija industrijskih briketirk za izdelavo oglatih 
briketov

• za briketiranje lesa, lahkih 
kovin, delno jekla, papirja, 
biomase, PCI pene, neka-
terih umetnih mas

 □ TH 1500 M
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Serija BRIK za les 
Izjemno trdi in kvalitetni briketi

Mehanske briketirke te serije dosežejo tlak stiskanja okoli 2 toni/
cm2 in proizvedejo izjemno trde in kompaktne brikete brez lepi-
la in z visoko specifično gostoto. 
• različne oblike in velikosti briketov omogočajo praktično skladišče-

nje, manipulacijo in transport 
• za lesne ostanke z vlažnostjo med 10 in 14%
• dolžina briketa med 20 in 300 mm
• premer okroglih briketov od 50 do 120 mm, možna je tudi proi-

zvodnja kvadratnih briketov
• zmogljivost od 180 do 3.000 kg/h (odvisno od tipa)
• moč motorja od 15 do 110 kW

         Mehanski stroji za briketiranje

Mehansko 
briketiranje

več na www.kobe-i.si
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