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  OFERTĂ  
PRESE DE PELETIZAT MINI PELLETER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MINI PELLETER mP45 CU CONDITIONER 

 

OFERIM 2 TIPURI DE PRESE 
MINI  PELLETER, respectiv mP18 și mP45 

 

Mini Pelleter mP18 și mP45 au matriță plană cu găuri de 6 mm sau 4 mm, variante STANDARD. La 
solicitare se pot livra matrițe și de alte dimensiuni. 
Mini Pelleter mP18 are 2 role de presare, iar la Mini Pelleter mP45 sunt 3 role de presare  
 

Echipare STANDARD : 
Mini Pelleter sunt compuse STANDARD din următoarele componente : 

 Pâlnie de alimentare materii prime 
 Separator magnetic 
 Presă de peletizat cu panou de control 
 Motoare cu pornire Star-Delta (Stea-triunghi) sau SoftStart de 18,5 Kw (pentru Mini Pelleter mP18), 

respectiv de 45 Kw (pentru Mini Pelleter mP45), de fabricație Nord, Bonfiglioli sau similare. 
RECOMANDĂM PORNIREA PRIN SOFTSTART. 

 1 matriță plană 
 Set de  2 role (pentru Mini Pelleter mP18), respectiv de  3 role (pentru Mini Pelleter mP45) 
 Trusă de scule 

 

OPȚIUNI RECOMANDATE : 
Recomandăm achiziționarea la ambele tipuri, CONDITIONERUL, iar la varianta Mini Pelleter 45 și 
SISTEMUL DE LUFRIFIERE CENTRAL. 
 

Presele sunt universale, pot prelucra atât agromateriale (paie, fân, lucernă), rumeguș de lemn, sau  
amestecuri furajere (combinații de cereale, cu adaosuri de premix-uri, șroturi, vitamine, tărâță,  etc.) 
Pentru o prelucrare optimă, materialul trebuie să fie omogen. De asemenea trebuie să fie mărunțit în 
fracții de 0,5- mm și să aibă umiditatea cuprinsă între 12-14%.  
Materialul de prelucrat trebuie să nu conțină impurități (praf, noroi, nisip, pietriș, sticlă, metal, etc). 
În situația în care materialul nu este conform, este posibil să nu se poată realiza procesul de peletizare, 
sau, în cel mai bun caz, procesul tehnologic este mult îngreunat, cu scăderea capacității de prelucrare. 
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Compania noastră poate oferi astfel de echipamente. Rugăm studiați prezentarea noastră pentru 
ECHIPAMENTE PENTRU PREGĂTIREA MATERIALULUI PENTRU PRELUCRARE. 
Produsele rezultate din procesul de fabricaţie sunt peleţi cu diametrul de 6 mm (standard), sau 4 mm 
pentru peleții pentru furajare. La cerere, se pot livra matrițe, cu diametrul găurilor diferit.. 
 

PAIE GRÂU PAIE RAPIŢĂ FÂN RUMEGUŞ 
    

    
 

Capacitatea orientativă de prelucrare (de până la cca..... kg/oră): 
 

  
Mini Pelleter mP18 

18,5 Kw 
Mini Pelleter mP45 

45 Kw 
Paie, fân : până la cca 150 - 200 Paie, fîn : până la cca  250 - 400 
Rășinoase : până la cca  170 - 270 Rășinoase : până la cca  200 – 400 
Foioase : până la cca  120 - 200 Foioase : până la cca  250 – 400 
SRF / RDF : până la cca  170 – 250  SRF / RDF : până la cca  250 – 450 
Furaje păsări : până la cca  300 – 600 Furaje păsări : până la cca  600 – 1200 
Furaje porc : până la cca  200 – 350  Furaje porc : până la cca 400 – 700 
Furaje bovine : până la cca  120 – 200 Furaje bovine : până la cca 250 – 400 
Furaje pești : până la cca  250 - 550 Furaje pești : până la cca 550 - 1100 
 

 
Condiționerul are 2 funcții, respectiv de transportor-dozator, dar și de omogenizator final al materialului de 
prelucrat, iar Sistemul de lubrifiere central asigură lubrifierea componentelor presei 
 


