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Pellets produktion i 
mindre skala har tidigare 
varit lite svårt då 
kostnaderna varit väl 
höga för en maskinlinje. 
Nu har det hänt en del 
och denna lösning har 
en nivå som gör att 
många akan se den som 
ett alternativ idag. 
Denna pellets linje 
producerar 500 kg / 
timme av bränslecellens 
av högsta kvalitet och 
med rätt torrhalt.
Maskinlinjens 
uppbyggnad anpassas till 
bränsleråvaran som ofta skiljer sig åt 
på något sätt.

Kross behövs om råvaran är för grov 
och denna maler eller krossar råvaran 
så den kan komprimeras till pellets. 
Finns det sågspån behövs inte denna 
del i systemet.

Torkning behövs oftast då råvaran får 
för fuktig och slutprodukten bör helst 
vara nedåt 10% fuktalt. Här används 
en roterande tunnelugn med 
envarmluft panna som torkar snabbt 
och effektivt. Här använder vi egen 
råvara för varmluftpannan.
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Pellets maskinen är av en enkel pålitlig 
design och har en roterande flat ring som är 
lätt att göra ren  och underhålla.

Det finns med ett cyklon filter så game ej 
sprids i lokalen utan dammet kan åter 
cirkuleras i processen.

Pellets kommer ut på en bana för att sedan 
hanteras på lämpligt sätt. Skall det användas 
i lösvikt är det färdigt. Skall det packas på 
säck så har vi en säck påfyllare om det       
behövs.               Cyklonfilter med damm återvinning

Tekniska specifikationer på pellets produktions lina

Kapacitet på denna produktionslina ca 500 Kg pellets / timme          Prislappen på allt hanterbar även för  
Krossenhet max partiklar 12 mm
Torrhalt efter tork ca 5-10%              mindre verksamheter
Pellet press dimensioner pellets 4-10 mm 
Totalt effektbehov 100 KW Peak  eller 70 KWH / timme
Leveransvolym ca 1 full  40 fots container.  10 ton i vikt
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