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Korte Pellet 300 är en 
liten pelletpress med en 
fast ringmatris och två 
roterande pressrullar

Pelletpressar 
Intresset för träpellets har ökar kraftigt de senaste åren. Det gör 
också att allt flera mindre företag och entreprenörer ser med ett ökat 
intresse på pelletering. Vi kommer troligtvis att få se flera nya mindre 
anläggningar för en lokal pelletering i framtiden. Nedanför följer en 
kort beskrivning av några olika typer av pelletpressar för småskalig 
pelletering av trädbaserade råvaror.

Ringmatrisen mest vanlig

Små anläggningar
Små pelleteringsanlägg-
ningar byggs ofta i 
anslutning till ett träför-
ädlande företag för att ta 
rätt på den såg- och 
hyvelspån som företaget 
producerar. 
Det finns flera tillverkare 
som säljer pelletfabriker 
med kompletta utrust-
ningar för pelletering i 
mindre skala. 
En svensk tillverkare är 
Sweden Power Chippers
AB, SPC. 

T.v. MÜNCHs stora pelletpress 
med en roterande ringmatris

En ny pelleteringsanläggning  
i Linköping med två SPC 
pressar parallellt monterade

En finsk tillverkare av 
pelletpressar är Aimo 
Kortteen Konepaja i 
Ylivieska. 
Korte pressarna är i 
första hand byggda för 
pelletering av djurfoder 
men kan också lätt 
anpassas för träpellets.

Små finska pelletpressar 

Av ringmatrispressar finns två
huvudtyper, med en fast- eller 
en roterande matris. Bland de 
mindre pressarna  . är en fast 
ringmatris  den mest vanliga.

Ovan,  Principbild, Energidalen



Matti Pappinens pelletpress 
är försedd med en liggande ringmatris och två pressrullar. Färdig pellet matas 
fram från pressen på skakrännan till ev. transportör, kylning och säckning.

EUBIOs pilotpress har två cylinderformade pressmatriser. 
Bild. Norbert N. Vasen

Två roterande pressmatriser 
En annorlunda typ av pelletpress, med två cylinderformade  press-
matriser som roterar mot varandra är under utveckling. Utprovning 

Liggande ringmatris

En enkel och liten pellet-
press har utvecklats av 
Matti Pappinen från den 
östra delen av Finland. 
Pressen har en liggan-
de, fast ringmatris och 
två roterande press-
rullar med en hydraulisk 
inställning  av press-
trycket. 

Ovan,
Amadeus Kahl är den stora 
tillverkaren av pelletpressar 
med en fast planmatris

Bild. Kahl

Planmatris
En pelletpress med plan-
matris har en horisontell 
hålmatris, ovanpå matrisen 
finns ett antal roterande/ 
vandrande pressrullar. En av 
de stora tillverkarna är 
Amandus Kahl som har 
pressar med  kapacitet mellan 
350 kg till 5 ton per timme. 
Pressrullarnas antal är 2-5 st, 
beroende på pressens modell 
och storlek. Pressmatriser 
finns i flera olika utföranden, 
bl.a. olika håldiameter och 
hålkanallängd. Under press-
matrisen finns en rörlig kniv 
som skär av pelleten.

pågår i Europa av 
en helt  ny typ   av 
pelletpress som 
tillverkats i Kina. 
Också EUBIO har 
i samarbete med 
en italiensk till-
verkare utvecklat 
en ny pelletpress 
med pressvalsar-
na utanpå de 
roterande matri-
serna. T.v. Principbild, Energidalen
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Ovan ett exempel på en mobil pelleteringsutrustning.
Pelleteringsenheten är monterad på ett traktorsläp. 
Enheten består av en inmatningstratt för träflis, 
transportskruv, slagkvarn, fläkttransportör med 
cyklon, matarskruv, pelletpress och en 
kyltransportör med såll. Utrustningen 
drivs av en egen dieselmotor med ett
mekaniskt och hydrauliskt system.

Mobil pelleterings enhet
Med pelleteringsutrustningen monterat på ett mobil underrede kan
utrustningen lätt flyttas mellan olika företagare. För att utrustningen 
ska kunna vara mera flexible kan den vara utrustad med en egen 
dieseldriven motor.

Linjär pressning
En linjär pelletpress har 
presskolvar som trycker 
fram materialet i press-
kanaler så det kompri-
meras till pellets. 
En av tillverkarna är 
den svenska MiniPell
Ab. Pressen är konstru-
erad för 8 mm pellets 
från sönderdelad träflis 
eller spån. 
Pressutrustningen är 
byggd för att kunna 
monteras på ett mobilt 
underrede för att kunna 
flyttas när en entrepre-
nör sköter pelletering 
för flera småföretag.  

Ovan,
MiniPell har en dubbel-
verkande hydraul-
cylinder. Pressningen 
sker växelvis i höger 
och vänster sida av 
pressen, pelleten trycks 
ut från 6+6 st. press-
kanaler

Ovan, Principbild, Energidalen


