
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

                                             Prensa para comprimidos SUPER PRESS 

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 de paslhas para as indústrias farmacêuca, química e 

alimencia, na metalurgia do pó para a produção de 

comprimidos, briquetes e bolus a parr de materiais em pó 

soltos. Usado para a liberação de comprimidos com um 

diâmetro de 6 a 40 mm, a altura dos comprimidos para 12 

mm. A profundidade máxima de enchimento do pó na matriz é 

de 20 mm. Este modelo da prensa torna possível produzir 

comprimidos de várias formas: comprimidos e anéis clássicos, 

ovais, com um buraco interior. Pressão máxima aumentada de 

2,5 toneladas. 

Adequado para a liberação de tablets com logopos. 

Fornecemos instruções detalhadas para congurar a 

impressora e produzir tablets. Antes de enviar para o cliente, 

a impressora é vericada e testada em produção. A 

capacidade de preenchimento e de trabalho é garanda. 

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 "SUPER PRESS" 

Força máxima de compressão: 25 KN (2500 kg / cm3) 

Diâmetro máximo dos comprimidos: 40 mm 

Diâmetro mínimo dos comprimidos: 5 mm 

Altura dos comprimidos acabados: até 12 mm 

Profundidade máxima de enchimento do molde: 20 mm 

Produvidade da prensa de comprimidos: 

3600 comprimidos por hora, com um diâmetro de 5 a 20 mm 

2000 comprimidos por hora, com um diâmetro de 20 a 40 mm 

Motor elétrico: 1,1 kW, 1400 rpm, 220V ou 380V 

Dimensões totais: 600 mm x 750 mm x 500 mm 

Peso da prensa de comprimidos: 90 kg 

Peso com embalagem: 120 kg Peso com embalagem: 160 kg 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Este modelo de prensa de comprimidos é desenvolvido e há muito tempo produzido pela MINIPRESS na Rússia. 

Depois de muito renamento, é um dos modelos mais populares, conáveis e universais que recomendamos 

aos nossos clientes. Para atender a esta prensa você precisará de um conjunto de chaves: hexagonal nº 10,8,6 e 

duas chaves de carro número 17 e 19. SUPER PRESS prensa excêntrica de puncionadeira única. O princípio de - 

sua operação é bastante simples: uma polia é colocada no eixo do motor elétrico. Através da transmissão da  

correia, a rotação é transferida para um grande volante, no eixo do qual é uma pequena engrenagem de bronze. 

Da engrenagem de bronze, a rotação é transferida para um grande pinhão, no eixo do qual o próprio excêntrico 

é vesdo. Aciona o soco superior e cria a força de pressão necessária. A estrutura da prensa de comprimidos 

tem um suporte para o motor elétrico xado com dois parafusos. As correias podem ser puxadas empurrando 

os parafusos que prendem o motor, graças às fendas disponíveis no suporte. A prensa e o suporte da mesa 

possuem pés reguláveis em altura, com os quais a prensa recebe uma posição estável. Não é recomendado 

apertar muito as correias, sua função é destorcer um grande volante e não pressão direta. O volante, girando 

como um excêntrico, com força centrífuga transmite a rotação ao eixo e, além disso, às engrenagens. O volante 

está equipado com uma alça removível, instalada em um oricio especial, para depurar o trabalho. Depois de 

ajustar a pressão no modo manual, este manípulo deve ser removido para evitar ferimentos após ligar o motor. 

Sistema de alimentação de pó na zona de prensagem: uma tremonha grande é xada de maneira imóvel à 

armação da prensa, da qual uma mangueira corrugada exível vem diretamente para o pé que alimenta o pó 

para a zona de prensagem. 

+7(495)364- -38 08

VALOR  USD 6500.00  

PREÇO                                    5508 47,  USD 

CUBA ,  USD                                        991 53

TEMPO DE PRODUÇÃO                  -40 DIAS                               30  

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) FORMAÇÃO DE TECNOLOGIA DE PRENSAGEM. 

Para todos os nossos clientes que compraram equipamentos, fornecemos 

literatura sobre os fundamentos da prensagem de comprimidos. 

Realizamos consultas por telefone e por correspondência, ajudamos a 

resolver as diculdades decorrentes da fabricação de nossos 

equipamentos. Nós fornecemos peças de reposição e consumíveis. 

Prestamos serviços na ajuda na realização do equipamento de tablet do 

usado. 

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) FABRICAÇÃO DE PUNÇÕES E MATRIZ. 

De forma permanente, produzimos ferramentas de prensa para prensas de 

comprimidos rotavos em nossa própria produção, fazemos pedidos para 

fábricas semelhantes na Índia, na China e nos EUA. 

4) FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

Nós cooperamos com os fabricantes de prensas de comprimidos e estamos 

envolvidos na entrega de peças de reposição para qualquer modelo de 

prensas de comprimidos rotavos comprados em nossa empresa. 


