
 

 

  

   
   

  

 Di Più Systems is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de vervaardiging van 

brikettenpersen en systemen om het volume van hout, houtafval, agrifibers en overige 

materialen te verminderen.  Di Più Systems heeft meer dan 30 jaar ervaring in deze sector 

en sloot zich in 2017 aan bij CPM Holdings Inc, 's werelds grootste leverancier van 

verwerkingsapparatuur en -technologieën voor biobrandstof, veevoer, oliehoudende zaden, 

voedsel en aanverwante industrieën.   

    

Di Più Systems produceert 8 verschillende types mechanische brikettenpersen (BRIK-reeks) 

die voldoen aan de vereisten voor zowal kleine als grote bedrijven.  Briketten worden enkel 

verkregen aan de hand van de machinedruk (meer dan 2000 kg per cm2), zonder lijm of 

overige additieven toe te voegen. Briketten kunnen rond, rond met een opening of vierkant 

zijn. De lengte van elke individuele briket kan worden aangepast op basis van de 

verpakkings- en/of transportvereisten.    

   

De mechanische brikettenpersen van de BRIK-reeks voldoen perfect aan de vereisten van 

klanten die op zoek zijn naar een sterke, efficiënte, hoogwaardige en duurzame machine die 

topkwaliteit levert en zonder problemen blijft werken.    

   

De belangrijkste voordelen van de brikettenpersen van de BRIK-reeks zijn:   

   

• de hoge betrouwbaarheid en lange levensduur;   

• de extreem lage onderhouds- en gebruiskosten;   

• de hoge structurele kwaliteit;   

• de hoge compressiedruk;   

• de flexibiliteit om ronde (met opening) of vierkante briketten te produceren;   

• de eenvoudige integratie in de huidige productielijn;   

• de aanzienlijke volumevermindering;   

• de vermindering van interne en externe transportkosten.   

   

Verder biedt Di Più Systems technische ondersteuning bij het ontwerp en de levering van 

volledige installaties, met inbegrip van maal- en verspaanuitrustingen, silo's, transportvijzels 

en -banden, handling en verpakkingen in krimpfolie of kartonnen dozen, met inbegrip van 

palletisering.   
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N° 1 MECHANISCHE BRIKETTENPERS MODEL BRIK MB 60    

   

De mechanische brikettenpers BRIK MB 60 is een automatische brikettenpers die zaagsel 

en overig afval samenperst.   

De machinebody bestaat uit een zware staalstructuur die enkel werd bewerkt na een 

hittebehandeling voor het opheffen van materiaalspanningen. Dankzij dit proces is een 

dimensionele stabiliteit gegarandeerd en de weerstand tegen de zware mechanische 

ladingen die de machine verwerkt verbeterd.  De machineonderdelen die onderhevig zjin 

aan zware druk, bewegen op extra grote bronzen lagers die zijn gesmeerd met 60 liter onder 

druk staande olie.  Het gedwongen smeersysteem wordt aangedreven door een zware pomp 

zonder flexibels en bevat een veiligheidsschakelaar in geval van drukverlies. Speciale 

afdichtingen en kleppen houden de binnenste machinedelen perfect geïsoleerd van de 

omgeving.     

Een hydraulisch gestuurde klem op de spuitkopkegel zorgt voor een standvastige en 

uniforme kwaliteit, zelfs als de grondstoffen niet volledig homogeen zijn.     

Aan de hand van een sequentiële schakelaar wordt een veilige en correcte volgorde 

gehanteerd om de machine te starten en te stoppen.     

De vochtigheidsgraad van het persmateriaal moet tussen 8% en 12% schommelen en het 

materiaal moet tussen 1 en 12 mm groot zijn.   

   

 Technische gegevens:      

   

- Productiecapaciteit                  

  (dichtheid van het zaagsel: 160/200 kg/m3)   

Kg/uur    400 - 600   

- Diameter van de briketten               mm     60   

- Vermogen van de hoofdmotor                           KW      30   

- Totaal geïnstalleerd vermogen                          KW      35   

- Compressiedruk op de kortsluitzuiger                  

- Verticale toevoerschroef op de compressiezuiger   

Kg/cm2    2000-2500  

die met tandwielvertraging werkt                        KW    1,5   

- Oliepomp                               KW      1   

- Oliepomp voor de cilinder om de spuitkop te sluiten    

- Dosimeter met toevoerschroef die werkt met    

KW    0,55   

een variabele snelheidsunit.                KW       0,75   

- Smeerolie voor bronzen lagers          

- Sensor die de uitvoer van de briketten controleert en de 
machine automatisch doet stoppen als het materiaal is 
afgewerkt.   

- Carters voor de bescherming van bewegende delen   

- Oliedruksensor   

- Bedieningspaneel   

Liter     60   

- Gewicht van de pers (ongeveer)               

   

kg      2800    
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TOEBEHOREN – MB60   

   

N° 1 Doseersilo in zware stalen structuur. De doseersilo heeft een diameter van 100 mm en 

een hoogte van 800 mm; de roterende bladextractor werkt met een tandwielvertraging 

van 1,5 kW en is geïnstalleerd op een harde stalen lagerstructuur. Een levelsensor 

controleert het toevoersysteem.   

                              

  

 mt. 14     Koelelement briketten     

      

  

 N°1  Automatisch verwarmings-/koelsysteem voor de olie van de spuitkop    

De elektriciteitskast van de brikettenpers controleert de werking van de twee 

verwarmingselementen van 2800 Watt en de twee water-/olie-warmtewisselaars die 

dienen om de warmtegeleidende olie op een constante temperatuur, gekozen door 

de bediener, te houden. De temperatuur wordt gestuurd door een PT100-

temperatuursensor, terwijl een verticale pomp gekoppeld aan een motor van 0,37 kW 

de oliecirculatie behoudt. Dit uitermate nauwkeurige verwarmings-/koelsysteem is de 

ideale oplossing wanneer u briketten uit gemengd houtzaagsel produceert.   Het 

systeem vereist een externe koudwatervoorziening.    

   

  

N° 1 Automatische brikettensnijder gestuurd door een pneumatische cilinder. Dit snijdt de 

briketten automatisch in de lengte die werd bepaald door de bediener.   

   

     

   

   

   

       

UNIVERSELE TOEBEHOREN   

   

N° 1 Doseerbunker in zware stalen structuur uitgerust met bridge breaker as en levelsensor. 

Deze as is rechtstreeks gekoppeld aan de motor van de toevoerschroef.  (Als alternatief 

voor de hierboven vermelde doseersilo)   

   

                              

   

     

      



 

 

  



 

 

 


