VEDVARENDE ENERGI
FRA SKOVEN
Scandbio leverer træpiller er af høj og ensartet kvalitet –
og vi er den eneste pilleleverandør, der anbefales
af svenske skorstensfejere.

HVAD ER TRÆPILLER?

HØJ KVALITET

Træpiller er en helt igennem vedvarende energikil-

Træpiller af høj kvalitet skal have lavt fugtindhold

de, der giver varme og velvære. Det er en form for

– Scandbios pillers fugtindhold udgør 6-8%, med

træbrændsel, som vi indsamler fra planter ved at

produktion rettet ind til lige under 7%, som er den

komprimere restprodukter af savsmuld og høvlspån

optimale værdi. Det fugtindhold har pillerne, når

fra skovbrugs- og savværkindustrien. Vores mål er at

de leveres til dig, med et energiindhold på godt 4,8

producere træbrændsel, der altid har samme ensar-

kWh/kg og et askeindhold på maks. 0,5 %. Træ er et

tede egenskaber. På den måde stiller, vi og dermed

levende materiale, der varierer i farve alt efter type og

du, minimale omstillingskrav til din brænder. Vi har

oprindelse. Vi arbejder med biprodukter af gran og

30 års produktionserfaring, og hele fremstillingspro-

fyr uden bark fra lokale savværker. Ved fremstillingen

cessen, fra råmateriale til færdigt produkt, overvåges

af pillerne kan træfibrene antage en mørkere farve

løbende sammen med akkrediterede

under tørringsprocessen. Det færdige produkts farve

kvalitetsinstitutter.

varierer naturligt med råvaren og har ikke noget at
gøre med produktets energiindhold eller
brændbarhed.

NATURLIG ENERGI
Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001.
Scandbio producerer træpiller i både premiumkvalitet og industrikvalitet. Vi kan tilbyde ENplus
A1, FSC-, PEFC- og SBP-certificerede træpiller.
Vi køber kun råvarer fra leverandører, der sikrer
genplantning og er certificerede i henhold til
bæredygtig skovdrift. Godt for miljøet. Godt for
TRÆPILLER I SMÅ
SÆKKE 6 MM

kommende generationer. Godt for dig.

TRÆPILLER 6MM PÅ PALLER
Pallen vejer (bruttovægt) 916 kg.

TRÆPILLER I SMÅ

Der er 14 lag á 4 sække på hvert

SÆKKE 6 MM

lag, i alt 56 sække a 16 kg, og
dermed netto 896 kg træpiller.

Træpiller i små sække

Leveres på stabil B palle.

á 16 kg med 8mm.

Palle og plasticemballage vejer

Cirka 80 kWh/ sække.

20 kg.

EAN: 7332278400026

EAN: 7332278400026

B: 800 mm H: 1760 mm D: 1200 mm

Egenskab / analysemetode

Enhet

B: ca 300 mm H: ca 860 mm

Scandbio min/max

Scandbio typisk 6mm

SS-EN ISO 17225-2:2014, A1

Stammetræ, kemisk
ubehandlet træ
biprodukt/affald

Stammetræ, kemisk
ubehandlet træ
biprodukt/affald

Stammetræ, kemisk
ubehandlet træ
biprodukt/affald

mm

D < 8 ± 1/ < 6 ± 1
3,15 < L < 40

6.15

D < 8 ± 1/ < 6 ± 1
3,15 < L < 40

Fugtindhold

%

6-8 %

7

≤ 10

Askeindhold

Vægt % ts

≤ 0,5

0,45

≤ 0,7

Mekanisk holdbarhed, DU

Vægt % ts

>97,5

98,6

≥ 97,5

Finfraktioner/ smuld, bulk*

Vægt % ts

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Finfraktioner/ smuld, sæk*

Vægt % ts

≤ 0,5

≤ 0,5

Effektiv brændværdi, Q

MJ/kg
kWh/kg

≥ 17,3
≥ 4,8

≥ 17,7
≥ 4,89

≥ 16,5
≥ 4,6

Vægtfylde, BD

Kg/m³

640-680

680

≥600

Oprindelse

Diameter D og Længde L

Kvælstof N

mg/kg ts

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

Svovl S

mg/kg ts

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,04

Chlorid, Cl

mg/kg ts

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

Arsenik, As

mg/kg ts

≤1

≤1

≤1

Kadmium, Cd

mg/kg ts

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Krom, Cr

mg/kg ts

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Kobber, Cu

mg/kg ts

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Bly, Pb

mg/kg ts

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Kviksølv, Hg

mg/kg ts

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Nikkel, Ni

mg/kg ts

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Zink, Zn

mg/kg ts

≤ 100

≤ 100

≤ 100

°C

≥ 1400

≥ 1400

Askesmeltepunkt,
deformationstemp. DT

* Der foretages stikprøver af finfraktioner i forbindelse med lastningen ved bulktransport. Der foretages stikprøver af små og store sække i forbindelse med
pakning.
** Metalanalyser i henhold til ICP-AES - SS EN ISO 11885, EPA-metode 200.7 / ICP-SFMS - SS EN ISO 17294-1, 2 EPA-metode 200.8
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