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Pelletsmaskiner har många 
användningsområden men 
har tidigare varit tämligen 
stora och mycket dyra. Nu 
finns lösningar med en helt 
annan prisnivå så även 
småförbrukare har en bra 
lösning. Dessa maskiner 
kan producer bränsle pellets 
men även foder pellets med 
annan råvara.
Dessa maskiner täcker in 
området från en produktion på 
endast 30 Kg / timme till 500 kg / 
timme. De finns med eldrift via 
vägguttaget eller med bensin eller 
dieselmotor om detta passar 
bättre.Alla maskinerna är v så kallad 
“ flat dye” modell som är enkel att 
underhålla och driftsäker.Detta ger 
även en vettig överkomlig prisnivå 

på en komplett apparat så 
småanvändare kan få lönsamhet.
De billigaste kostar under 10000 kr 
ex works ex moms.

Bränsle pellets.

Dessa kräver en för stora partiklar 
så sågspån, torv mm passar 
utmärkt direkt som det är. Max 5 -7 
mm storlek på partiklarna OK. Vi 
har kvarnar för andra material så 
även råvara som gräs vass mm 
kan användas eller flis / stockar.

Behövs det så har vi även små 
kompakta roterande trummtorkar 
som kan ta ned fuktighet mot 10% 
till 20%
 
Vi har även lämpliga pellets och 
flispannor i storleken 5 KW trill 150 
KW och flis brännare fån små till 
över 1 MW uteffekt för större 
pannor.
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Dessa system 
passar bra på 
lantgårdar med egen 
skog eller råvara.

Perfekt för en 
samfällighet eller 
besparings 
organisation som 
kan skapa en bättre 
inkomst på att sälja 
råvaran mera lokalt. 
Medlemmarna 
kanske vill ha pellets 
för sin panna.

Finns det djurskötsel 
med närings pellets och 
lämplig råvara kan detta 
vara den rätta lösningen.
Kolla vår hemsida för 
mera detaljer och andra 
produkter som kan 
behövas.

Vi handlar direkt i 
fabriken till lägsta 
tänkbara kostnader så 
priserna blir bäst på detta 
sätt.
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