Sydpellets - den nya

Pelletsfabriken i Traryd

T

raryds senaste tillskott
bland företagen är en
satsning på träpellets.
Det är Per Fyhrlund som tagit
initiativ till och fått till stånd
den pelletsfabrik som kom så
rätt i tiden.
Två pressar som tilllsammans
tar 5 ton per timme finns installerade. Dagens årskapacitet är
50.000 ton 8 mm pellets, men
man planerar för en kapacitetsfördubbling till efter sommaren.
Kostnadskontroll
Per har satsat med utgångspunkt
från begagnat och kompletterat
med nytt där det behövts.
Lokalerna som tidigare hyst så
olika hyresgäster som en småhusfabrik och ett åkeri, har efter
en omfattande renovering och
ansiktslyftning anpassats för pelletsproduktionen.
En vågstation, ett lager för
både råvara och färdig produkt,
moderna kontors- och personal-

utrymmen blev det också av det
gamla byggnaderna.
Ett nybygge finns och det är
den stora maskinhallen på 3 x 17
meter, utrusad med tork som
drivs med en fastbränslepanna
med effekten 3 MW.
Pelleteringslinjen kommer
från Gert Olevsen maskinfabrik
i Danmark. Vid årskiftet installerades två nya Kahl pressar på
vardera 2,5 ton per timme. De
första begagnade pressarna av annat fabrikat höll inte måttet.
Hitills har man investerat för 10
miljoner kronor, men man planerar en utökning med två nya presar och lite till, till sommaren.
Det finns två utlastningssilos på
vardera 50 kubikmeter. och ett
planlager som rymmer 5 -600 ton.
Man har också en säckpacketering i pappersventilsäck. Nu
planeras också för plastsäck.
Familjeföretag
I början var det i första hand den

Kahlpressen som används hos
Sydpellets i Traryd. Två stycken
på vardera 2,5 ton finns
installerade.
egna familjen som skulle svara
för verksamheten, men det har
ändrats, berättar Per Fyhrlund.
– Nu har jag fem aställda, men
vi planerar att öka till tio man
när vi går upp i femskift och kör
dygnet runt, alla dagar i veckan.
Kunderna
Vi har kunder av alla slag, dock
inte de största värmeverken. Vi
levererar till såväl Tyskland som
Danmark som lokalt här i södra
Sverige.
– Särskilt roligt är det starkt
ökande danska intresset. PrisniNr 2 2001

vån i Danmark är nu ungefär
som den svenska.
– Vi har förstås en hel del privatkunder. Kvalitén för dem är
förstås extra viktig. All pellets siktas som exempel två gånger innan lastning.
Råvara
Råvaran, sågspånet kommer i
första hand från Algotimber som
ingår i Södra koncernen, Vida
timber, Viking Timber och ytterligare några lokala sågverk.
Man kompletterar nu också för
att kunna ta emot torrt spån.
Våra farhågor när vi började
var en oro för avsättningen fanns marknaden - men där bedrog vi oss. Det har varit en kollossal efterfråga och vi hade kunnat sälja betydligt mer redan i år
om vi haft kapacitet, särskilt
märks den ökade anstormningen
från Danmark, avlutar Per Fyhrlund.
av Lennart Ljungblom
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