
Korte Pellet 300 on 
pieni pellettipuristin, 
jossa on kiinteä 
rengasmatriisi ja kaksi 
pyörivää puristinrullaa. 

Pellettipuristimet 
Mielenkiinto puupellettejä kohtaan on lisääntynyt voimakkaasti viime 
vuosina. Sen johdosta myös yhä useammat pienehköt yritykset ja 
urakoitsijat ovat kiinnostuneita pelletöinnistä. Tulevaisuudessa 
saamme todennäköisesti nähdä useita pienehköjä laitteistoja, jotka 
sopivat paikalliseen pelletöintiin. Seuraavassa on lyhyt kuvaus eri 
tyyppisistä pellettipuristimista, jotka soveltuvat pienimuotoiseen 
puuraaka-aineen pelletöintiin. 

Rengasmatriisi yleisin

Pieniä laitoksia
Pieniä pelletöintilaitoksia 
rakennetaan usein 
puunjalostusteollisuuden 
yhteyteen hyödyntä-
mään yrityksen tuotta-
maa sahan- ja kutterin-
purua. Useat valmistajat 
myyvät täysin varustet-
tuja pellettitehtaita pieni-
mittaiseen pelletöintiin. 
Sweden Power Chippers 
AB, SPC on ruotsalainen 
valmistaja. 

Vas.: MÜNCHin iso pellettipuristin, 
jossa on pyörivä rengasmatriisi. 

Ruotsissa Linköpingissä on 
uusi pelletöintilaitos, jossa on 
rinnakkain asennettuna kaksi  
SPC puristinta.

Aimo Kortteen Kone-
paja Ylivieskassa on 
pieni suomalainen 
pellettipuristimien val-
mistaja. Korte-puristi-
met on ensisijassa 
rakennettu eläinrehun 
pelletöintiin, mutta ne 
voidaan helposti 
muuntaa puupelleteille 
sopiviksi.

Pieniä suomalaisia pellettipuristimia
Rengasmatriisipuristimia on 
kahta eri päämallia: ne on   
varustettu joko kiinteällä tai 
pyörivällä matriisilla.  Pieneh-
köissä puristimissa kiinteä
rengasmatriisi on yleisin. 

Ylhäällä: Periaatekuva, Energidalen
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Matti Pappisen pellettipuristin on varustettu vaakasuoralla rengasmatriisilla ja 
kahdella puristinrullalla. Valmiit pelletit syötetään suoraan puristimesta kokoa-
van kourun kautta mahdolliselle kuljettimelle, jäähdytykseen ja säkittämiseen. 

EUBIOn pilottipuristimessa on kaksi sylinterinmuotosta
puristinmatriisia Kuva: Norbert N. Vasen

Kaksi pyörivää puristinmatriisia
Kehitteillä on erityyppinen pellettipuristin, jossa kaksi sylinterin-
muotoista puristimen matriisia pyörivät toisiaan vasten. Euroopassa

Rengasmatriisi 
vaakasuorassa
Matti Pappinen Itä-
Suomesta on kehittänyt 
yksinkertaisen ja pienen 
pellettipuristimen. Puris-
timessa on vaakasuo-
rassa kiinteä rengas-
matriisi ja kaksi pyörivää 
puristinrullaa, joissa on 
hydraulinen puristus-
voiman säätö. 

Ylhäällä,
Amadeus Kahl on suuri 
pellettipuristinten 
valmistaja, joka tuottaa 
kiinteitä tasomatriiseja. 

Kuva. Kahl

Tasomatriisi
Pellettipuristimen tasomatrii-
sissa on vaakasuorassa 
reikämatriisi. Matriisin ylä-
puolella on joukko pyöriviä/ 
liikkuvia puristinrullia. Yksi 
suurista valmistajista on 
Amandus Kahl, jonka 
puristinten kapasiteetti vaihtelee 
350 kg ja 5 tonnin välillä
tunnissa. Puristinrullien mää-
rä on 2-5 kpl, riippuen puris-
timen mallista ja koosta. 
Puristinmatriiseja on useita eri 
malleja, esim. reikien halkaisi-
jat ovat erikokoisia tai 
reikäkanavan pituus vaihte-
lee. Puristinmatriisin alla on 
liikkuva terä, joka katkaisee 
pelletit. 

testataan aivan 
uuden tyyppistä 
pellettipuristinta, 
mikä on kehitetty 
Kiinassa. Myös 
EUBIO on yhteis-
työssä italialaisen 
valmistajan kans-
sa tuottanut aivan 
uuden pelletti-
puristimen, jossa 
puristinvalssit ovat 
pyörivien matrii-
sien ulkopuolella.

Vas.: Periaatekuva, Energidalen
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Yllä: Esimerkki liikuteltavasta pelletöinti-
laitteistosta. Pelletöintiyksikkö on asennettu 
traktorin peräkärryyn. Yksikön muodostaa 
hakkeen syöttösuppilo,  kuljetinruuvi, vasara-
mylly, puhallinkuljetin, sykloni, syöttöruuvi, 
pellettipuristin ja kuljetin jäähdyttimeen sekä 
seula. Laitteisto toimii oman dieselmoottorin 
mekaanisen ja hydraulisen systeemin avulla.

Liikuteltava pelletöintiyksikkö
Kun pelletöintilaitteisto on asennettu liikuteltavalle alustalle, voidaan 
laitteistoa helposti siirtää yrittäjältä toiselle. Toiminnan joustavuuden 
takia laitteisto voi olla varustettuna omalla, dieselvetoisella 
moottorilla. 

Lineaarisessa pelletti-
puristimessa on puris-
tinmäntiä, jotka paina-
vat materiaalin puristus-
kanaviin, joissa se 
tiivistyy pelleteiksi. Yksi
valmistajista on ruotsa-
lainen MiniPell Ab. 
Puristin on suunniteltu 
tuottamaan 8 mm pel-
lettejä puuhakkeesta tai 
purusta. Puristinlaitteis-
to voidaan asentaa 
liikuteltavalle alustalle. 
Silloin laitteistoa voi-
daan siirtää, kun ura-
koitsija pelletöi useille 
pienille yrityksille. 

Yllä:
MiniPell:illä on kaksi-
vaikutteinen hydrauli-
sylinteri. Puristus 
tapahtuu vuorotellen 
puristimen vasemmalta 
ja oikealta puolelta. 
Pelletit puristuvat ulos 
6+6 puristinkanavan 
kautta. Ylhäällä: Periaatekuva, Energidalen

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239
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