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 WEIMA hydraulische brikettenpers, type C 150 – 170 
 
 

 
 
Compacte hydraulische brikettenpers, om zonder verdere toevoegingen briketten te persen uit 
houtstof, houtspanen, houtvezel en houtsnippers. De houtvochtigheid van de te persen materialen 
moet ongeveer tussen de 8 en 18% liggen. Door de persing neemt niet alleen het volume af, maar 
worden uw briketten ook zeer geschikt voor verbranding. 
 
Het te persen materiaal wordt door het roerwerk naar de transportworm gebracht, die het naar de 
perskamer transporteert. Hier worden de briketten hydraulisch samengeperst: zodra de gewenste  
druk is bereikt wordt een nieuwe cyclus gestart en wordt de geproduceerde briket doorgevoerd  
naar de uitgangsopening. Vanaf hier kunt u de briketten in een opvangbak laten vallen of ze via  
een transportslang verder laten duwen. 
 
Uiteraard wordt de brikettenpers geleverd met een schakelkast met sturing, mogelijkheid tot 
handbediening en automatische instellingen van de cilinders. Ook is de brikettenpers uitgerust  
met een veiligheidsschakelaar die de pers doet afslaan als de olietemperatuur te hoog wordt. 
 
 
 
Standaard uitvoering  
 
• Verchroomde cilinderstang; 
• Aansluitpunt om briketten af te voeren; 
• Schakelkast; 
• Olietemperatuurschakelaar; 
• Trillingsrubbers; 
• Onderhoudsarme machine; 
• Briketlengtebewaking. 
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Technische gegevens 
 
Trechterafmetingen 1040x1040x900.;  
Motorvermogen roerwerk 0,5 kW.;  
Motorvermogen transportworm 0,55 kW.;  
Hydrauliekolie 100 liter. 
 
(C 150) 
Briketdiameter 50 mm; 
Hydrauliekmotor 5,5 kW; 
Capaciteit 50 kg/uur; 
Gewicht ca. 800 kg. 
 
(C 160) 
Briketdiameter 60 mm; 
Hydrauliekmotor 5,5 kW; 
Capaciteit 60 kg/uur; 
Gewicht ca. 850 kg. 
 
(C 150) 
Briketdiameter 70 mm; 
Hydrauliekmotor 7,5 kW; 
Capaciteit 80 kg/uur; 
Gewicht ca. 900 kg. 
 
 
 
 
 
Opties  
 
• Verhoging van de vultrechter met 500 mm; 
• Deksel voor de vultrechter; 
• Verzwaard roerwerk; 
• Extra kabel (per meter) aan schakelkast; 
• Automatische “aan/uit” met vulstandeindschakelaar; 
• Transportslang per meter ; 
• 90 graden bocht voor transportslang; 
• Olieniveauschakelaar; 
• Inspectieluik; 
• Inspectieluik met eindschakelaar; 
• Olieverwarming. 
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