
Optymalizacja produkcji – obniżanie kosztów!

Brykieciarki
Mniejsze koszty i więcej miejsca
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Optymalne wykorzystanie energii, 
mniejsze koszty i dodatkowa przestrzeń

Składowanie trocin zajmuje cenne miejsce, jest stosunkowo drogie i wymaga przestrzegania rygorystycznych 
przepisów bezpieczeństwa. Brykieciarki Compacto umożliwiają korzystne spożytkowanie energii tkwiącej np.  
w pyle szlifierskim, wiórach i trocinach.

Brykiety z wiórów wymagają niewielkiej powierzchni składowej i posiadają wysoką wartość opałową.

Drewno nadaje się najlepiej do brykietowania przy wilgotności od 5 do 20 %.

Zależnie od struktury wiórów możliwa jest ich redukcja nawet do 1/5 ich objętości.  
Schuko oferuje Państwu praktyczne rozwiązania, które nie zajmą wiele miejsca.

Brykieciarki Compacto dostępne są w wariantach - wybór zależy od Państwa  
potrzeb oraz mocy przerobowych i miejsca w zakładzie.

Zależnie od rodzaju surowca, stopnia 
wilgotności i ciężaru nasypowego na 
godzinę można przerobić na brykiety 
od 30 do 250 kg materiału wiórowego. 
Jednocześnie potrzebna ilość energii 
jest niewielka.

Brykieciarki Compacto posiadają 
napęd hydrauliczny, a ich napełnianie 
materiałem może odbywać się ręcznie, 
przez urządzenie do workowania lub 
filtr albo przez podłogę przesuwną.

W przypadku urządzenia już 
istniejącego wykonywane są przyłącza 
brykieciarki zgodnie z rysunkiem.

Brykieciarka Compacto  
firmy Schuko
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Brykieciarka Compacto umożliwia brykietowanie różnorodnych materiałów:
 wióry drzewne
 zrębki tworzyw sztucznych (styren, styropian, PU, PCW)
 ścinki papieru / pył papierowy
 pył szlifierski (drewno)
 biomasa (miskant, konopie)
 wióry metali kolorowych (miedź, aluminium, cynk, brąz, mosiądz)
 ścinki materiałów zdatnych do recyklingu
 ścinki tytoniu
 ścinki tkaniny jeansowej
To tylko niektóre ze sprawdzonych w praktyce materiałów.

Korzyści oferowane przez system brykietowania Compacto:
 Zoptymalizowane wyszukiwanie danych i możliwości ustawień za 

pośrednictwem nowoczesnego sterowania ekranem dotykowym
 Przystępna cena zakupu
 Ochrona środowiska dzięki autom. wyłączeniu awaryjnemu w 

przypadku stwierdzenia ubytku oleju przez czujnik poziomu oleju
 Ochrona przed przegrzewaniem i większa niezawodność działania 

dzięki kontroli temperatury i stanu napełnienia olejem hydraulicznym
 Wydajność i możliwość wszechstronnego zastosowania w zakładzie
 Niewielkie gabaryty, możliwość indywidualnego montażu i 

przebudowy pod wymiar
 Zmiana stopnia sprasowania brykietu na panelu dotykowym przy 

pomocy cyfrowego przełącznika ciśnieniowego
 Łatwy dostęp na potrzeby serwisowania i przeglądów technicznych 

dzięki podnoszonej pokrywie (zob. zdj. po lewej)
 Seria „PLUS“ dla lepszej ochrony środowiska i BHP dzięki szczególnie 

cichej pracy i niskim kosztom energiiAgregat hydrauliczny
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Ekran‚ startowy

Dane techniczne - Brykieciarki serii Compacto
Model Nr art.: Silnik hydrauliczny,

moc w kW
Ciężar ok. 

(kg)
Wydajność brykietowania* 

ok. (kg/h)
Przenośnik 

ślimakowy Ø (mm)
Przyłącze wewnętrzne 

Ø (mm)
Ø (mm) brykiety 

z wiór

C 800 S-20 740 900 3.0 340 30-55 130 160 60

C 1100 S-20 741 100 4.0 390 60-75 130 160 60

C 1100-20 Plus 741 200 3 500 80-100 130 160 60

C 2500 S-20 25/160 742 500 15.0 786 150-250 160 230 75

Brykieciarki Compacto – 
silne sprasowanie i przekonujące argumenty:

Specjalna matryca „Schuko Tech“

Dostępna jest opcja wyposażenia brykieciarek Compacto w matrycę „SCHUKO Tech“, posiadającą szczególnie 
trwałą powłokę.

Dodatkowe korzyści przy stosowaniu matrycy „SCHUKO Tech“: 
  serwisowanie oraz przeglądy techniczne są zminimalizowane
  dzięki specjalnemu utwardzeniu żywotność matrycy uległa znacznemu wydłużeniu 
  wyższy stopień zbicia brykietów

Sterowanie sterownikiem PLC poprzez panel dotykowy
Wszystkie brykieciarki Compacto wyposażone są w sterownik PLC, zarządzany poprzez panel dotykowy.  
Umożliwia on zarządzanie różnymi funkcjami maszyny. 

Nieocenione zalety sterowania sterownikiem PLC:
  szczegółowy i przejrzysty ekran startowy panelu dotykowego
  punkty menu umożliwiające wybranie indywidualnych ustawień, np.:

-  rodzaj prasowanego materiału,
-  ciśnienie prasowania dla twardości brykietu, czasy opóźnienia w zależności od ilości materiału
-  ustawienia językowe: niemiecki, angielski i francuski itd.

  w razie awarii pojawia się migający na czerwono komunikat błędu ze szczegółową historią usterki
  automatyczne komunikaty serwisowe z zaleceniami konserwacji i serwisowania

* zależnie od rodzaju materiału i wilgotności. Dokładne informacje możliwe po próbie brykietowania!
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przekrój A - A

Możliwości kombinacji
brykieciarki Compacto

Pojemnik na wióry: 
SPB 50 
SPB 75 
SPB 100/3/130 
SPB 100/4/130

dla. 
Vacomat 180 XP/XPe 
Workownica 
Vacomat200 XP/XPe 
Vacomat 250 XP, 300 XP, 350 XP oraz TWIN

Typ Nr art.: Pojemność 
m3

Wysokość 
mm

Pojemnik na wióry SPB 50 750 120 0,47 910

Pojemnik na wióry SPB 75 750 100 0,75 980

Pojemnik na wióry SPB 100/3/130 750 130 1,0 910

Pojemnik na wióry SPB 100/4/130 750 150 1,0 910

Pojemnik na wióry SPB 100/130
dla odpylacza mobilnego Vacomat
200 XP/XPe, 250 XP, 300 XP oraz 350 XP

Vacomat N-1000
z konstrukcją dolną do  
Vacomat N-1000

Konstrukcja dolna do Vacomat N-1000
 pojemnik zasypowy brykieciarki wraz z 

przenośnikiem ślimakowym, napędem 
silnikowym i mieszadłem

 odpylacz typu Vacomat N-1000

Pojemnik na wióry SPB 100/130
 z odpylaczem mobilnym Vacomat 300 XP

Ob
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ar
 p
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ew
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u 
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tra

Konstrukcja dolna Vacomat N-1000

Typ Nr art.: Pojemność 
m3

Wysokość 
mm

Konstrukcja dolna dla 
Vacomat N-1000

635 500 1,5 1.100

Powiększenie komory 
rozprężeniowej dla N-1000

635 700 1,13 570
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Pojemniki na wióry SPB 2020 i filtr Validus
Typ Nr art.: Pojemność 

m
3  Wysokość 

mm
Pojemnik na wióry SPB 2020 751 100 2,7 990
Powiększenie komory 
rozprężeniowej 

769 000 1,6 400

Powiększenie komory 
rozprężeniowej

769 100 3,2 800

Pojemnik na wióry SPB 2020 z filtrem Validus

Pojemnik na wióry SPB 2020
  pojemnik zasypowy brykieciarki wraz z 

przenośnikiem ślimakowym, napędem 
silnikowym i mieszadłem

  Filtr Validus Typ 2020

Szafa sterownicza brykieciarki Compacto

przekrój  A-A
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przekrój  A-A

Pojemnik na wióry Centro 3000 wraz z filtrem Centro 3000

Seria filtrów Centro 3000 posiada wiele zalet na 
małej powierzchni. W połączeniu z brykieciarką 
Compacto powstaje instalacja do utylizacji wiór-
ów o wysokiej skuteczności.

W przypadku nagromadzenia dużej ilości 
materiału przez krótki czas Centro 3000 zapewnia 
duży tymczasowy pojemnik na wióry na okres, w 
którym brykieciarka przerabia materiał na kom-
paktowe brykiety.

Pojemnik na wióry Centro 3000
 pojemnik zasypowy brykieciarki wraz z 

transporterem ślimakowym, napędem 
silnikowym i mieszadłem

 Filtr typu Centro 3000 

Elektroniczna kontrola długości brykietów za
pośrednictwem nadajnika impulsów sterowanego 

kołem obrotowym w połączeniu z wyłączeniem   
bykieciarki w przypadku braku materiału.

Pojemnik na wióry Centro 3000 
oraz filtr Centro 300
Typ Nr art.: Pojemność 

m
3  Wysokość 

mm
Pojemnik na wióry Centro 3000 755 600 11 1.600
Powiększenie komory 
rozprężeniowej  dla Centro 3000

755 610 3,6 400

Powiększenie komory 
rozprężeniowej dla Centro 3000

755 620 5,4 600
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Podłoga przesuwna
  pojemnik zasypowy brykieciarki wraz z 

transporterem ślimakowym, instalacją 
hydrauliczną i sterowaniem elektrycznym

  Filtr EcoVar04 Typ 2020

Podłoga przesuwna z filtrem Validus

przekrój  A-A

Podłogaprzesuwna SB 1

   Podłoga przesuwna z filtrem Validus

Typ Nr. art.: Pojemność 
m3

Wysokość 

Podłoga przesuwna SB 1 758 000 2,7 950
Podłoga przesuwna SB 2 758 100 5,4 950
Podłoga przesuwna SB 3 758 200 8,2 950
Powiększenie komory 
rozprężeniowej*

769 000 1,6 400

Powiększenie komory 
rozprężeniowej**

769 100 3,2 800

*po jednym powiększeniu komory rozprężeniowej na podłogę przesuwną
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przekrój  A-A

przekrój  A-A

Podłogaprzesuwna SB 2 Podłogaprzesuwna SB 3

Podłoga przesuwna z filtrem Validus
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Dostępne wyposażenie dodatkowe brykieciarki Compacto

Chłodnica oleju hydraulicznego  -  zastosowanie: zakłady z wielozmianowym systemem pracy, przy 
dużych brykieciarkach C 1800 S-20, C2200 S-20/75 oraz C 2500 
S-20/75 zaleca się zabudowę chłodnicy oleju

Nagrzewnica oleju hydraulicznego  -  zastosowanie: brykieciarka ustawiona jest w nieogrzewanym pomiesz-
czeniu

Ogrzewanie szafy sterowniczej  -  zastosowanie: brykieciarka ustawiona jest w nieogrzewanym pomiesz-
czeniu

Automatyczne sterowanie rozruchu  -  czasy pracy wentylatora sumowane są w sterowniku PLC brykieciar-
ki. Po osiągnięciu wybranego czasu pracy, następuje uruchomienie 
brykieciarki, a sumowany czas zostaje wyzerowany. Gdy skończy 
się materiał, brykieciarka wyłączy się automatycznie, a czas do 
rozpoczęcia pracy odliczany będzie ponownie.

Czujnik napełnienia  -  mechaniczny czujnik stanu napełnienia instalowany jest bezpośrednio 
w zasobniku. Jeśli poziom materiału wzrośnie aż do czujnika 
łopatkowego, uruchomiony zostanie mikroprzełącznik, który załączy 
brykieciarkę. Gdy zabraknie materiału, brykieciarka ponownie wyłączy 
się automatycznie.

Smarownica matrycy -  zastosowanie: trudne
(patrz zdjęcie poniżej)     do zbrykietowania materiały
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Jakość - profesjonalizm i bezpieczeństwo

Schuko to zespół 180 pracowników w siedmiu zakładach kierowanych 
przez właścicieli. Od ponad 50 lat firma produkuje instalacje odciągowe 
i filtry odpylające do zastosowań w przemyśle obróbki drewna, papieru 
oraz tworzyw sztucznych.

Wśród naszych klientów są zarówno rzemieślnicy jak i średnie  
przedsiębiorstwa aż po duże zakłady przemysłowe.

Jako firma należąca do VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und  
Anlagenbau e.V.) kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo urządzeń  
zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi normami.

Wiele naszych produktów zostało poddane badaniom i zyskało aprobaty  
zrzeszeń branżowych (np. Holz-BG). Wyroby te noszą znak jakości GS  
(„Geprüfte Sicherheit“) oraz certyfikat „Staubgeprüft”.

Marka Schuko jest symbolem wydajności i jakości.

Blisko klienta – usługi kompleksowe

Doradztwo, projekt, wykonanie, dostawy, montaż, rozruch, przeglądy 
techniczne, szkolenie z zakresu obsługi oraz rozbudowany dział obsługi 
klienta zapewniający sprawny i fachowy serwis.

Tak powinna wyglądać usługa z prawdziwego zdarzenia.

Schuko – niezawodny partner

Vacomat 350 XP z pojemnikiem na wióry SPB 100/4/130 oraz brykieciarką Compacto
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www.schuko.plwww.schuko.pl

Jakość, która się opłaca!

Schuko Polska Sp. z o.o. · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · PL-62-561 Ślesin · 
 +48 (0) 63 / 245 64 00 · Faks +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.pl

Przedstawiciel


