
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

                         Prensa para comprimidos DP-30 

Proposta comercial  

Compilado:

Válido: 
Autor:

15.02. 022 2

12 meses 
Roman Tsibulsky 

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA ST. 

+7(495)364- -38 08

info@minipress.ru

www.minipress.ru 

Fornecedor de equipamentos farmacêucos na Rússia 

MINIPRESS.RU 

Prensa excêntrica po tablet de punção única. O diâmetro 

máximo dos comprimidos acabados é de 20 mm. A 

produvidade é de 3600 comprimidos por hora. É feito de aço 

inoxidável. Força de pressão 3 toneladas. Adequado para a 

liberação de tablets com logopos. Fornecemos instruções 

detalhadas para congurar a impressora e produzir tablets. 

Antes de enviar o cliente, todas as impressoras são 

vericadas e testadas na produção. A integridade e a 

capacidade de trabalho são garandas. Mantemos um 

estoque de peças e consumíveis no depósito. O preço é 

indicado levando em consideração os pagamentos 

alfandegários na Rússia e entrega na cidade do cliente. 

Fundada em 1999 
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ESPECIFICAÇÕES 

Modelo Tabletpress "DP-  30"

versão com a possibilidade de usar 1,2,3 socos 

Força máxima de compressão: 30 KN (3000 kg / cm3) 

Diâmetro máximo dos comprimidos: 

1 peça de diâmetro até 20 mm 

2 peças até 10 mm de diâmetro 

3 peças até 7 mm de diâmetro 

Diâmetro mínimo dos comprimidos: 6 mm 

Altura dos comprimidos acabado  s: até 12 mm

Profundidade máxima de enchimento do molde: 20 mm 

Produvidade da prensa de comprimidos: 

3600 comprimidos por hora com 1 punção 

7200 comprimidos por hora com 2 punções 

10800 comprimidos por hora com 3 punções 

Motor elétrico: 0,75 kW, 900 rpm, 220 V. 

Dimensões totais: 710 mm x 460 mm x 740 mm 

Peso da prensa de comprimidos: 90 kg 

Peso de envio: 160 kg 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Prensa de comprimidos que pode ser usada nas indústrias farmacêuca, química e alimencia, em metalurgia de 

pó para a produção de comprimidos, briquetes e bolus a parr de materiais em pó soltos. A parr da tremonha, o  

pó é medido na matriz. A compressão direta de pó e materiais granulares é usada. O comprimido é produzido por 

dois punções (superior e inferior) na matriz. Substuir a ferramenta de prensa permite produzir comprimidos 

com um diâmetro de 6 a 20 mm. A altura máxima dos comprimidos acabados é de 13 mm. O design da prensa 

prevê a instalação de um, dois e três punções posicionais, com um comprimido de compressão pode produzir 3 

comprimidos com um diâmetro de 7 mm, ou 2 comprimidos com um diâmetro de 10 mm ou 1 comprimido com  

um diâmetro de 20 mm. A impressora opera no modo automáco. Antes de ligar a impressora e iniciar o 

trabalho, é necessário estudar cuidadosamente a instrução em vídeo e familiarizar os princípios de sua -se com 

operação. Depois disso, o seu funcionamento cará claro e simples para você. A prensa tem um motor elétrico, 

assim como uma roda de depuração com alça. Todos os trabalhos de ajuste e ajustes são feitos no modo manual 

girando a roda. Tenha cuidado ao conectar o motor, a direção deve coincidir com a seta indicada. O pó é 

alimentado na prensa através de um funil em forma de funil. Ele pode ser facilmente removido, enxaguado e 

instalado de volta. A alimentação do pó da tremonha é através do alimentador. Quando a prensa gira, o pó é 

alimentado na matriz, onde a prensagem ocorre e, em seguida, empurrando a paslha acabada para a supercie. 

No corpo da prensa existe uma unidade de controle. Fazemos pedidos para qualquer conjunto de ferramentas de 

prensa (punção e matriz para prensas rotavas de comprimidos). 

+7(495)364- -38 08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR  USD 10000.00

PREÇO , USD8474 58
CUBA ,  USD                                       1525 42

TEMPO DE PRODUÇÃO -40 DIAS30

 TEMPO DE ENTREGA ESTIMADO -40 DIAS                               30

O pagamento é feito em rublos para a conta em Moscou

à taxa do banco RF Cental 

 

Proprietário e supervisor

ROMAN TSIBULSKY 

NOSSOS SERVIÇOS PARA CLIENTES: 

 

1) TECNOLOGIA DE PRENSAGEM DE TREINAMENTO. 

Para todos os nossos clientes que compraram equipamentos, 

fornecemos literatura sobre os fundamentos da prensagem de 

comprimidos. Realizamos consultas por telefone e por 

correspondência. Nós fornecemos peças de reposição e consumíveis. 

Prestamos serviços na ajuda na realização das prensas hidráulicas, 

em segunda mão. 

2) NÓS COMPLETAMOS A FABRICAÇÃO DAS TABULETAS. 

Temos uma grande variedade de equipamentos adicionais para a 

produção de tablets. A pedido do cliente, vamos selecionar um 

modelo para o dessulfurizador de comprimidos, um sistema de 

alimentação de pó a vácuo para silos de imprensa, granuladores, 

misturadores de pó, equipamentos para revesmento de 

comprimidos, impressoras para impressão de logopos em 

comprimidos, equipamentos de embalagem e embalagem para 

comprimidos . 

3) PUNÇÕES E MATRIZES DE FABRICAÇÃO. 

De forma permanente, produzimos ferramentas de prensa para 

prensas hidráulicas em nossa própria produção, fazemos pedidos 

para fábricas semelhantes na Índia, na China e nos EUA. 


