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VANTAGENS FORNECIDAS PELA SÉRIE SLUDGEBRIK PRENSAS DE BRIQUETAGEM

• Redução drástica do volume de resíduos processados. 
• Aumento do desempenho econômico da gestão de resíduos. 
• Possibilidade de utilização dos briquetes diretamente nos fornos de fusão. 
• Economia nos custos de manuseio logístico e transporte. 
• Alto nível de automação do ciclo de processamento de resíduos. 
• Maior limpeza e menor impacto ambiental.

SLUDGEBRIK 

HB2 180 / 50

HB2 180 / 60

mm kW

Pressão 
específica
máxima
kg / cm2

20-40 50 15 3.900 3.800

30-50 60 15 2.700 3.800

HB2 200 / 70

HB2 200 / 80

30-70 70 15 2.500 4.000

40-80 80 15 1.900 4.000

kg / h

Poder
a

motor principal

PRENSAS DE BRIQUETE HIDRÁULICAS PARA LODO DE 
MOAGEM, POLIMENTO, POLIMENTO 

E SUPER ACABAMENTO

SLUDGEBRIK
SÉRIE



DI PIU SYSTEMS é uma empresa especializada na conceção e construção de briquetadoras para 
o setor industrial e faz parte do grupo CPM, líder mundial na produção de máquinas e 
tecnologia para o setor petróleo, indústria alimentícia e setor industrial.

As briquetadoras DI PIU SYSTEMS ou prensas hidráulicas de briquetagem da série SLUDGEBRIK 
são máquinas industriais para compactação de lodo metálico derivados de processos de 
moagem, polimento, lapidação e superacabamento.
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são máquinas industriais para compactação de lodo metálico derivados de processos de 
moagem, polimento, lapidação e superacabamento.

As briquetadoras hidráulicas da série SLUDGEBRIK ou prensas de briquetagem são máquinas 
robustas, eficientes, de alto desempenho para trabalhar continuamente, com alta qualidade de 
fabricação, durável e construído para aquelas empresas que trabalham 24 horas ao dia.

São prensas de briquete com desempenho superior, capazes de recuperar quase todo o 
refrigerante (refrigerante de óleo ou emulsão) contido no lodo. Além disso, os briquetes obtidos 
são adequados para reciclagem na fundição, transformando os custos de gestão de resíduos em 
lucros imediatos.
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