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s koly z lehkých slitin této světové špičky. A když 
kola obstojí v nejextrémnějších podmínkách, 
osvědčí se i v každodenním silničním provozu. 
Mnoho výrobců automobilů si zde nechává 
vyrábět exkluzivní série kol pro své náročné 
zákazníky a závodní vozy. Firma si stále udržuje 
své vedoucí postavení nadčasovým designem, 
vysokou kvalitou, novými technologiemi a cíle-
nou optimalizací procesů v průmyslu lehkých 
kol pro motosport a pro všeobecné použití 
a zůstává synonymem vysoké kvality a inovace. 

Tovární výroba, která byla přemístěna v roce 
2012 do nových prostor, využívá vysoce moderní 
strojní park. Každého návštěvníka překvapí na-
prosto čisté, až sterilní pracovní prostředí. Z hoř-
číkových a hliníkových bloků s hmotností okolo 
40 kg frézují CNC stroje kola vážící pouze 8 kg. 
Vedlejším produktem z každého lehkého ráfku je 
cca 32 kg kovových třísek a několik litrů použité 
chladicí kapaliny. 

OD TŘÍSKY K BRIKETĚ 
VE DVANÁCTI SEKUNDÁCH 

Daniel Börger, Jana Šmejkalová
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Znáte legendu mezi výrobci kol z lehkých slitin a dodavateli pro Benetton Renault, 

DaimlerChrysler, Porsche, Ferrari, Jaguar či Maserati GT? Tato firma oslavila 25. výročí 

v roce 1995, v době, kdy Michael Schumacher s týmem Benetton Renault vyhrál na jejích 

kolech závod formule 1 a na kolech tohoto výrobce poté získal i dalších sedm titulů. Správné 

disky jsou pro automobilové milovníky a závodní nadšence ryzí erotikou. Upoutávají 

pozornost a v motosportu se postarají o malou, ale důležitou výhodu

 nebo vytvoří ze sériově vyrobené limuzíny dokonalý vůz.
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Briketování na minimálním prostoru pomocí iSwarf
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Technologie briketování přispívá 
k ochraně životního prostředí
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tun třísek z vysoce hodnotného kovu. Cílem ma-
jitelů firmy bylo tento vedlejší produkt co nej-
lépe zhodnotit. Středem zájmu se stala tech-
nologie briketování, která přispívá k udržení 
čistoty na pracovišti a hlavně výrazně zvyšuje 
přínosy z recyklace kovových třísek. Protože 
kovové brikety se dají téměř bez ztráty znovu 
roztavit, lze dosáhnout u hliníkových briket do-
datečného přínosu cca 0,15 eura za jeden ki-
logram. Dalším přínosem briketování je získání 
chladicích kapalin z třísek. Opětovné pou-
žití kapalin minimalizuje náklady na koupi no-
vých kapalin a výrazně snižuje náklady na likvi-
daci. Díky těmto často opomíjeným přínosům 
se technologie briketování dostává do popředí 
zájmu mnoha firem. Z dříve nepříjemného 

skladování odpadu se stává zisková komodita, 
která přináší prospěch.

Hydraulické briketovací stroje s vysokým vý-
konem konstrukční řady iSwarf od firmy Briklis 
jsou používány kovozpracujícími průmyslovými 
podniky, slévárnami, výrobci strojů, automo-
bilů i letadel, ale např. i hodinek. V denním 
24hodinovém nasazení přesvědčují svým au-
tomatickým provozem s minimem náročnosti 
na údržbu, kompaktní konstrukcí, výkonem 
hydrauliky od 4 do 11 kW a mnoha modifi-
kačními možnostmi specifického použití. Od 
jara 2014 používá i výrobce lehkých ráfků 
úspěšně briketovací stroj iSwarf 440 od firmy 
Briklis Malšice, který dodala firma Höcker Po-
lytechnik z dolnosaského Hilteru. Díky Höcker 
Polytechnik získal výrobce kol silného part-
nera s velkým oborovým know-how z České 
republiky.

Vysoký výkon a malé nároky na prostor
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2012 jsme zahájili produkci v nových výrobních 
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Oddělené násypky briketovacího lisu iSwarf – hliník (vlevo), hořčík (vpravo).Briketovat lze různé materiály

Přínosy technologie briketování 

ij k hliníkové třísky (0,15 eura) 1 950 eur za měsíc

 2 t hořčíkové třísky (0,20 eura) 400 eur za měsíc

1 200 l recyklovaná chladicí kapalina 320 eur za měsíc

Dodatečný zisk díky lisu iSwarf celkem 2 670 eur za měsíc
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mozřejmě i objem třísek. Když mluvíme o kovo-

vých třískách, hovoříme také vždy o penězích. 

Hliník a hořčík jsou u obchodníků se šrotem 

sice velmi oblíbené, ale ve formě třísek těžko 

zhodnotitelné materiály. To se projevilo v níz-

kých výkupních cenách. A při naší velké pro-

dukci třísek je každé zvýšení hodnoty odpadu 

za kg rozhodující. Potřebovali jsme smysluplné 

vnitropodnikové řešení, abychom mohli vyrábět 

kovové brikety ve vlastní režii. Prostorové mož-

nosti pro novou technologii v blízkosti výrobních 

kapacit byly velmi omezeny. Z hlediska výkonu 

jsme nemohli dělat žádné kompromisy. Velmi 

pečlivě jsme sondovali trh briketovacích strojů. 

Byli jsme nadšeni, když jsme objevili briketovací 

lis iSwarf. Tento stroj splňoval všechny naše za-

dávací podmínky, je to spolehlivý a maximálně 

výkonný kompaktní briketovací lis s malými ná-

roky na prostor. Po roce trvalého nasazení lisu 

jsme vyrobili více než 100 tun hliníkových 

a hořčíkových briket nejvyšší kvality a efektivně 

recyklovali velké množství chladicí kapaliny. 

Nyní již víme, že rozhodnutí o instalaci lisu bylo 

správné. Briketování se nám vyplácí, skladování 

se podstatně zjednodušilo a díky této technolo-

gii i výrazně šetříme životní prostředí.“

Přínos briketování 
a zpětné získávání chladicího média
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zákazníka, vyvinula podle požadavků Höcker 
Polytechnik modifikované provedení stroje iSwarf 
440. Na pouhých 20 m2 pracuje dnes kompaktní 
briketovací lis iSwarf 440, který má dvě oddělené 
násypky. Jsou lehce přístupné pro vyklápění pře-
pravních kontejnerů s třískami. Oddělená mani-
pulace hliníkových a hořčíkových třísek zaručuje 

naprosto čisté brikety. Každých dvanáct sekund 
spadne v průběhu automatického chodu jedna 
kovová briketa do velkých big-bagů. Chladicí ka-
palina vytlačená při procesu briketování a obsa-
hující olej se přečerpává z vany briketovacího lisu 
do velkých nádrží. Objem třísek je při briketování 
redukován na 20 % (materiály s nízkou sypkou 
hmotností lze zredukovat až na 4 %). Drahé skla-
dovací plochy jsou optimálně využity, náklady na 
recyklaci minimalizovány a lehce zápalné hořčí-
kové třísky se dají ve formě briket skladovat bez 
nebezpečí vznícení.

Personální náklady jsou prakticky zanedba-
telné, protože je nepodstatné, zda je plněn 
kontejner na odpad nebo lis. Výměna napl-
něných big-bagů se provádí za méně než tři 
minuty. Jedinými skutečnými náklady jsou ná-
klady na elektrickou energii ve výši 400 eur za 
měsíc při příkonu lisu 7,5 kW. Ale zde je kaž- 
dý kilowatt zdařilou investicí. Bezpečné sklado-
vání třísek ve formě briket přineslo i další výhody 

v podobě bonusové pojišŅovací prémie za zvý-
šenou bezpečnost práce a čistotu ve výrobní 
hale s regulovanou manipulací třísek.

Z hlediska životního prostředí je zpracování 
kovových třísek v místě jejich vzniku nej-
lepší a nejbezpečnější variantou. Mnoho ar-
gumentů hovoří pro vnitropodnikové použití 
briketovacího stroje. Některé z nich byly speci-
fikovány ve výše uvedeném výpočtu. I třískový 
odpad je materiál, který může vytvořit zisk. 


