Компанія Florapower GmbH & Co. KG представлена на світовому ринку більше ніж одинадцять років.
Сферою діяльності нашої компанії є розробка індивідуальних рішень для професійної переробки олійних культур і
олійних матеріалів. Ми розробляємо і виробляємо нашу продукцію в Німеччині (Баварія) і пропонуємо наші рішення
по всьому світу. Наші преси індивідуально конфігуруються для кожного типу сировини і призначені для
промислового використання в безперервному режимі.

Florapower — ваша сировина, наші рішення!
Концепція шнекового маслопреса I_Press® орієнтована на ефективний та економний початок професійної діяльності
з переробки олійних культур.
Преси можуть поставлятися як в комплектації I_PressEASY, повністю готовими до використання і вимагають лише
підключення до електромережі, так і оснащеними спеціально розробленою повністю автоматичною системою з
функцією самонавчанням «PressPilot®» для управління автоматизованими виробничими лініями.
Переваги обладнання компанії Florapower GmbH & Co. KG:


Найбільш інтелектуальний прес з усіх доступних на ринку - з нашою системою управління процесом PressPILOT®



Немає необхідності в подальших інвестиціях в автоматизацію виробництва.



Ви починаєте виробництво, використовуючи професійне високоефективне обладнання (електрична
ефективність і тривалий термін служби деталей які зношуються), що поєднує в собі високу якість і дизайн в
кращих німецьких традиціях.



Система масштабується, тому подальше розширення обсягів виробництва може бути реалізовано в будь-який
момент за вашим бажанням.



Ваше обладнання буде індивідуально налаштоване для отримання стабільно високої продуктивності і якості
продукції.
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Виробнича потужність *:
Призначення:

Характеристики макухи:

Габаритні розміри:
Вага:
Потужність приводу:
Тип приводу:
Живлення

до 100 кг/год
Для більшості олійних культур,
таких як ріпак, соя, соняшник, пальмові ядра, льон,
бавовна, та інші за запитом.
Універсальний прес розроблений для безперервної
роботи в режимі 24/7.
"Мушля"; Зазор вихідного конуса: ~ 1мм(Конуси з
іншими проміжками постачаються опціонально)
1.350 x 520 x 620 мм
400 кг
4,0 кВт
Мотор-редуктор
3 Фази , 50 Гц, 380 В

* в залежності від сировини і параметрів налаштування
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Виробнича потужність *:
Призначення:

Характеристики макухи:

Габаритні розміри:
Вага:
Потужність приводу:
Тип приводу:
Живлення

до 200 кг/год
Для більшості олійних культур,
таких як ріпак, соя, соняшник, пальмові ядра, льон,
бавовна та інші за запитом.
Універсальний прес підходить для безперервної
роботи в режимі 24/7.
"Мушля"; Зазор вихідного конуса: ~ 1мм(Конуси з
іншими проміжками постачаються опціонально)
1.710 x 630 x 720 мм
950 кг
11 кВт
Мотор-редуктор
3 Фази , 50 Гц, 380 В

* в залежності від сировини і параметрів налаштування
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Виробнича потужність *:
Призначення:

Характеристики макухи:

Габаритні розміри:
Вага:
Потужність приводу:
Тип приводу:
Живлення

до 500 кг/год
Для більшості олійних культур,
таких як ріпак, соя, соняшник, пальмові ядра, льон,
бавовна та інші за запитом.
Універсальний прес розроблений для безперервної
роботи в режимі 24/7.
"Мушля"; Зазор вихідного конуса: ~ 1мм(Конуси з
іншими проміжками постачаються опціонально)
2.210 x 862 x 930 мм
1750 кг
18,5 кВт
Мотор-редуктор
3 Фази , 50 Гц, 380 В

* в залежності від сировини і параметрів налаштування

Kontakt zu Beratung und Vertrieb: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de

5/11

Виробнича потужність *:
Призначення:

Характеристики макухи:

Габаритні розміри:
Вага:
Потужність приводу:
Тип приводу:
Живлення

до 500 кг/год
Для більшості олійних культур,
таких як ріпак, соя, соняшник, пальмові ядра, льон,
бавовна та інші за запитом. Додаткова зеєрна
камера, збільшує площу поверхні для виходу масла.
Універсальний прес підходить для безперервної
роботи в режимі 24/7.
"Мушля"; Зазор вихідного конуса: ~ 1мм(Конуси з
іншими проміжками постачаються опціонально)
2.380 x 862 x 930 мм
1840 кг
22 кВт
Мотор-редуктор
3 Фази , 50 Гц, 380 В

* в залежності від сировини і параметрів налаштування
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Виробнича потужність *:
Призначення:

до 100 кг/год
Для твердого насіння з низькою олійністю, таких, як
кісточка винограду, кісточка граната, кісточка бузини
та інші за запитом.

Характеристики макухи:

Універсальний прес підходить для безперервної
роботи в режимі 24/7.
"Мушля";

Габаритні розміри:
Вага:
Потужність приводу:
Тип приводу:
Живлення

1.520 x 865 x 1.633 мм
750 кг
5,5 кВт
Мотор-редуктор
3 Фази , 50 Гц, 380 В

* в залежності від сировини і параметрів налаштування
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https://www.YouTube.com/florapower
https://www.facebook.com/Florapower.de
https://twitter.com/florapowerd
https://www.linkedin.com/company/florapower-gmbh-&co.-kg/

https://www.instagram.com/florapower.de

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Tel: +49 821 / 899 49 88 40
Fax: +49 821 / 899 49 88 43

Stadtsparkasse Augsburg
BLZ: 720 500 00
Kto: 250 711 728
IBAN: DE32 7205 0000 0250 7117 28
SWIFT Code: AUGSDE77
HRA: 45750
Steuer-Nr: 103/159/16602
UST-IdNr: DE 252138269

Amtsgericht Augsburg
Sitz: Erna-Wachter-Str. 1a
86161 Augsburg
GF: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Konstantin Bill
GF: Dipl.-Wirtsch.Ing. Thomas Kühnel

