
Ny typ av pelletpress
En ny och enkel pelletpress har utvecklats av uppfinnaren Matti 
Pappinen i Kuorevaara i Östra Finland. Utrustningen är främst 
avsedd för små pelletproducenter eller för gemensam användning 
när pelleteringsenheten monteras i ett mobilt utförande.
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Pelletpressen har en liggande pressmatris och 
två roterande pressvalsar. Pelleten matas fram 
från pressen på skakrännan till ev. transportör.

Enkel konstruktion
Pelletpressen har en 
liggande och fast press-
matris och två roterande 
pressvalsar. Inmatning-
en av mald träflis sker i 
tratten ovanför pressen. 
Pressvalsarnas avstånd 
till matrisen kan regleras 
hydrauliskt. Under press-
matrisen finns en 
vibrerande uppsamlings-
ränna som för pelleten 
vidare till en transportör. 
Maskinen är intressant 
för att den har en enkel 
konstruktion med få rör-
liga delar. 

Pelletpressen är under fortsatt utveckling
Pressen drivs av en 15 kW elmotor med vinkelväxel och steglös 
varvtalsreglering. Planetväxel i pressrullarnas drivenhet, som 
roterar med 25-30 varv per minut. Pelletpressen har provkörts av 
bl.a. Simo Paukkonen på yrkeshögskolan i Norra Karelen, han kan 
berätta att man mätt kapaciteten till 100-150 kg pellets per timme, 
och effektförbrukningen till 7,8-9 kWh, när 8 mm träpellets pressats.
Pressen har också körts med 11-15 kW effekt och då har 
kapaciteten varit 200-250 kg pellets per timme.

Drivmotor och vinkelväxel med 
nedväxling. (blå och grå).
Vibrator på skakrännan (orange)

Sami pelletsilo
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Rörledning för den automatiska 
smörjningen av pressrullarnas 
drivenheten. Den ena pressvalsen 
syns i bildens nederkant.

En öppen konstruktion kring matrisen och uppsamlingsrännan ger 
en bra kylning av pelleten. Vibrator på skakrännan gör att pelleten 
skakas fram till nästa transportör som kan vara en bandtransportör 
eller skruv för vidaretransport och kylning till säckning av pelleten. 
Få rörliga delar och den automatiska 
smörjningen av valsenheten underlättar 
arbetet under drift. 
Ljudnivån under arbetet blir låg med
den planetväxlade drivningen av 
pressvalsenheten.


