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MOBIL  FA-BRIKKETÁLÓ  BERENDEZÉS  (MWBM)                                      Magyar 

 

A Lakker Kft. elindított egy fejlesztést, amelynek célja a bárhol keletkező fahulladék energetikai célra 
történő feldolgozása. A fahulladék mint alapanyag lehet erdészeti, fűrészüzemi vagy faipari jellegű. A 
végtermék fa-brikett, mely az értékesítés helyszínére gazdaságosan szállítható és tárolható. Az eddigi 
piackutatás és vizsgálatok alapján  arra az eredményre jutottunk, hogy bőségesen van energia alapanyag 
amelynek jelentős része tönkremegy az erdőkben és a faipari cégeknél. Ezenkívül az ipari fahulladék 
részben szennyezi a környezetet. 
A tűzifa, és fa apríték felhasználása, értékesítése megoldott (lakosság, ipar, erőművek, stb), viszont a 
fahulladékból gazdaságos módon felhasználható energia alapanyagot készíteni csak újabb műszaki 
fejlesztés során lehet. 
 
A fejlesztés alatt álló fahulladék feldolgozó berendezés egy mobil gyár, amely az eddigi gyakorlattól 
eltérően bármilyen fahulladékból nedvességtartalomtól függetlenül (akár 50 %) képes fa-brikettet 
készíteni a helyszínen, amely már gazdaságosan szállítható és tárolható/raktározható valamint 
felhasználható. 
A megoldás szabadalomképes. A fejlesztés során előreláthatóan több szabadalom is keletkezik.  
 
A fejlesztéshez valamint a sorozatgyártáshoz partnereket, felhasználókat, befektetőket keresünk. A 
fejlesztés eredményeként elkészült berendezés sorozatszerűen gyártható, illetve eladható, ami évi 10-50 
db. A felhasználók erdészeti és faipari cégek, energiaültetvények, energetikával foglalkozó 
vállalkozások. 
 
 
A mobil fa-brikettáló fejlesztésének a részletes előkalkulációja elkészült. A napi gyakorlat szerint 
meglévő  egységekből és alkatrészekből nem probléma egy új berendezést/gépsort összeállítani és a 
részegységek működését szinkronizálni.  
A találmány szerinti mobil fa-brikettáló viszont egy teljesen új berendezés. 
 
A teljesítmányre-hatékonyságra-megtérülésre csak a fejlesztés első szakasza után kapunk választ.  
 
Megfelelő információval rendelkezünk a magyar, európai és fejlődő országokban keletkező  
fahulladék felhasználással kapcsolatosan. A FAHULLADÉK HELYZET MAGYARORSZÁGON  
tanulmányban is olvasható 
(http://www.fataj.hu/2013/02/228/201302288_HazaiDendromasszaHasznositas.php),. 
Az erdészeti felhasználható fahulladék mintegy 700-800 ezer tonna/év Mo-on. Ehhez jön az üzemi 
faipari hulladék, ami kb. ugyanennyi. Ezek a mennyiségek nagyrészt elvesznek. Csak egy nagyforgalmú 
faipari üzem képes telepített brikettálót létesíteni (mobil brikettáló egyáltalán nincs a piacon), ahhoz 
pedig, hogy saját maga pl. mini erőműben hasznosítsa, jelenleg Mo-on nincs ekkora üzem, nyugaton ez 
természetes, általában 5 mw-os kiserőművekben égetnek el minden felhasználható hulladékot, amit 
visszatáplálnak az elektromos rendszerbe, miután ezek 24 órás üzemidejűek. Az erdészeti fahulladék 
felhasználása nyugaton a helyi közösségekben már a II. világháború után megkezdődött és gyakorlatilag 
minden fahulladékot felhasználnak. Nálunk ez most indul, tehát mintegy 50-70 évvel le vagyunk 
maradva. A fabrikettnek az az előnye, hogy gazdaságosan szállítható és közvetlenül értékesíthető - 
erőművek, tüzépek, kisebb-nagyobb felhasználók, stb. Az MBWM meglétével az energiaültetvények 
elterjedése várható, miután energianövényt a mezőgazdaságilag nem gazdaságosan művelhető 
területeken célszerű termeszteni. Viszont a jelenlegi nagy távolság miatt  - az ültetvény és a felhasználó 
között - ezek az ültetvények csak korlátozottan terjedtek el. 
Mo-on évente kb. 1,2-1,5 millió m3 fahulladék,  a fejletlen világban pedig több 100 millió  
m3.fahulladék keletkezik ill. veszik el. 
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A feltalált és tervezett mobil brikettálót, vagy hasonló berendezést senki nem gyárt, ezért  
konkurenciáról nem beszélhetünk.  
 
A tervezett MWBM elsősorban a fejlődő országokban adható el/hasznosíthatő. Ezek a  
KeletEurópai országok, a szovjet utódállamok, Ázsia, Óceánia, Afrika, Dél-Amerika. Az tervezés során  
kifejezetten egyszerűen működtethető brikettálót hozunk létre, szélsőséges időjárási viszonyokra (pl.  
Szibéria, Szahara, trópusi vidék, stb.). Pl. az elektromos energia egységgel kapcsolatosan már  
tárgyaltunk az ATLAS-COPCO és CAT cégekkel, mert ez az egység a legérzékenyebb, viszont ezeknek  
a cégeknek van globális-szervizük, tehát meghibásodás esetén a javítás egyszerű. A tervezett mobil  
brikettáló működtetését egyszerű, nem képzett emberek is el tudják végezni. 
 
A mobil brikettáló iránt mind késztermék illetve licence+know-how már van érdeklődés. Viszont ezek  
az érdeklődők már meglévő, kifejlesztett modellt keresnek. 
Az előzetes elemzések szerint Magyarországon 10-50 db értékesíthető. A világpiacon pedig több száz 
darab. 
 
*********************************************************************************** 
 
MOBILE  WOOD-BRIQUETTE  MACHINE  (MWBM)                         English 

In order to solve this problem the Lakker Kft. has started a development with an aim of processing the 
wooden waste for energetic purposes anywhere it occurs. The wooden waste as a base material can 
occur in forestry, wood-mills or in the wooden industry. The final product is a wood-briquette that can 
be economically stored or transported to the place of sale. The market research and studies came with a 
result that there is an abundance of energetic base material, a significant part of which gets wasted in the 
forests and in the wooden industry. Besides, the industrial wood waste pollutes the environment. 
The utilization and distribution of firewood and wood chops is solved (the pupulation, industry, power 
plants, etc.), but transforming the wood waste into energy resource that can be exploited economically, 
is a subject of further development. 
 
The wood waste processing installation that is under development, is a mobile factory, that can make 
briquette from any kind of wood waste on the spot, regardless of its moisture content (just like 50%). 
The briquette than can be transported or stored economically. 
The solution is patentable. Presumably, there will be more patents occurring during the development. 
 
We are seeking for partners, users, investors for the development as well as for the series production. 
The result of development is an installation that can be manufactured in series and sold, approx. 10-50 
pcs yearly. 
The users can be forestry and wood industry companies, as well as enterprises dealing with energy 
plantation, energetics. 
 
 
The detailed preliminary calculation of mobile briquetting machine is ready. According to the 
everyday practice, it is quite simple to assemble a new installation using some existing units and parts, 
and to syncronize its functioning (technology transfer). 
 
However, the invented mobile briquetting machine is a completely new installation, and it is already  
known that the existing machines or parts cannot be installed in their present form. In the best case, only 
a couple of their parts/units can be used, or it is necessary to design/make totally new ones, in order to 
improve efficiency and in order of better exploitation of space. The connecting elements are of 
unknown design, and the control is also totally new. This is the reason it is impossible to make a 
calculation more detailed than the present one. 
 
The performance-efficiency-payoff can be forecasted after the first period of development, only.  
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The mobile briquetting machine seems to have one more advantage. At present, the plantations of 
energy crops are situated close to their consuption (power plants), as the transport of raw material is not 
economical over certain distances (50km). It is a large investment for a plantation to establish a 
stationary briquetting unit and its utilization is only seasonal. The mobile briquetting machine can cause 
a spead of small or medium size plantations of energy crops. 
 
*********************************************************************************** 
 
MOBIL  PRESSHOLZANLAGE  FÜR  HOLZBRIKETT (MWBM)                         Deutsch 

Die Lakker GmbH hat eine Entwicklung für die Lösung dieses Problem gemeinsam begonnen, deren 
Ziel die Verarbeitung der irgendwo entstehenden Holzbeiprodukte für energetische Zwecke ist. Die 
Holzbeiprodukte können von Forstwesen, Sägebetrieben und Holzindustrie entstammen. Das 
Endprodukt ist ein Pressholz, die wirtschaftlich lieferbar an Ort und Stelle der Verwertung und 
lagerfähig ist. 
 
Aufgrund der bisherige Marktforschungen und Untersuchungen schließen wir, dass die energetische 
Rohmaterialen reichlich verfügbar sind, deren erhebliche Menge zugrunde geht in Wälder und in den 
Holzindustrieunternehmen. Daneben die Holzabfälle verschmutzt die Umgebung. 
Die Verwendung und Verwertung der Feuerholz und Holzabschnitte ist gelöst (Bevölkerung, Industrie, 
Kraftwerke), aber Fertigung der wirtschaftlich verwendbaren energetische Rohmaterial ist nur durch 
neue technischen Entwicklung möglich. 
 
Die unter Entwicklung stehende Holzbeiprodukt-Verarbeitungsmaschine ist eine Mobil Fabrik, die 
Pressholz unabhängig von dem Wassergehalt der irgendeine (sogar 50%) Holzbeiprodukt abweichend 
von der bisherigen Praktik an Ort und Stelle kann gefertigt werden, die wirtschaftlich lieferbar, 
lagerfähig sowie verwendbar ist. Die Lösung ist Patentfähig. Voraussichtlich wird mehrere Patente in 
dem Entwicklungsprozess entsteht. 
 
Wir suchen Partners, Verwender und Investoren für die Entwicklung und Serienfertigung. 
Voraussichtlich kann die durch die Entwicklung gefertigte Anlage in einer Menge von 10-50/Jahr 
serienmäßig produzieren und verkaufen. 
Die Verwender sind horstwirtschaftliche und Holzverarbeitende Unternehmen und energetische und 
Energieplantage habende Firmen. 
 
 
Kapcsolat/Contact/Beziehung: 

 
KELEMEN Péter  
Igazgató/Man.Dir./Direktor 
Tel: 06-62-541-990 
Mobil: 06-30-337-1552 
lakker@lakker.hu         
www.lakker.hu 


