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I Bioenergis uppdaterade översikt för 2022 presenteras 33 företag som levererar 
utrustning för bränslehantering, sönderdelning och sortering av fasta biobränslen 
eller avfallsbränslen. Här kan bränsleleverantörer och anläggningsägare hitta bra 
lösningar för att kostnadseffektivt hantera och framställa ett värdefullt bränsle 
med önskad storlek, kvalitet och funktion.

ÖKA VÄRDET PÅ BRÄNSLEPRODUKTERNA  
– VÄLJ RÄTT UTRUSTNING FÖR BRÄNSLEHANTERING, SÖNDER-
DELNING OCH SORTERING AV BIOBRÄNSLEN OCH AVFALL

hitta rätt utrustning  för flisning, kross-
ning, malning, sortering, siktning, avskilj-
ning av föroreningar med mera. Bränslehan-
tering, sönderdelning- och sortering står för 
ett mycket viktigt steg i försörjningskedjan 
från bränsleråvara, som till exempel skogs-
rester, stamved, grenar och toppar, industri- 
och hushållsavfall, sågverksrester, returträ 
med mera, till en produkt som kan omvand-
las till värme, el eller biodrivmedel. Genom 
att separera oönskade fraktioner från retur-

trä eller industriavfall ökar värdet både av 
bränslefraktionen och ej brännbart material 
som metaller som kan återvinnas.

Att processa råvaran till ett bra bränsle 
ger en grund för bättre prestanda, mindre 
slitage och lägre kostnader i förbrännings-
anläggningen.

Ett bra system för hela bränslelogistiken 
kan ge högre verkningsgrad och lägre kost-
nader.

I tabellen redovisar vi olika typer av ut-

rustning med uppgifter om kapacitet och 
vilka material som passar samt komplette-
rande information om utrustningen. Av 
utrymmesskäl presenteras inte alltid varje 
enskild modell.

Kontakta respektive företag för att få  
ytterligare information. n

Text och översikt: Anders Haaker & Sofie Samuelsson

Saknas ditt företag i översikten?

Kontakta Sofie, sofie@bioenergitidningen.se

Valbo Entreprenad använder 
en Sennebogen 821 E och en 

Doppstadt DZ750 tvåstegs 
hammarkross för krossning 

av RT-virke med metallse-
parering. Efter hanteringen 

är materialet nästan fritt från 
magnetiska metaller.
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www.unykonsult.se
Stockholmsvägen 26, 577 74  Målilla 
Telefon: 0495-172 60 • Mobil: 0735-420 105 
Fax: 0495-201 10 • E-post: info@unykonsult.se

2 005 stod UNY Konsults 
innovativa anläggning klar. Då 
förmådde Salmatecs pellets-

press att producera 2 ton per timme. 
I dag, 17 år senare, tillverkar samma 
press drygt 3,3 ton pellets per timme. 
Det låter som en saga men är förstås 
helt sant.

HEMLIGHETEN ÄR att UNY Konsult 
besitter ett stort tekniskt kunnande 
och att Norrlands Trä vågade satsa 
på en kvalitetsanläggning. Ytterli-
gare en del, kanske den viktigaste, 
är att medarbetarna vid fabriken är 
både engagerade och dokumenterat 
duktiga. Pressen är givetvis ingen 

evighetsmaskin. Den har fått sin 
årliga service. Och visst är rotorn bytt. 
Starkare motorer har också installe-
rats och i samband med det försågs 
de med frekvensomriktare. Men att 
pressen efter 17 år kan producera  
1,3 ton mer i timmen  – än vid premiären 
är inget annat än pelletshistoria.

UNY KONSULT har också 
automatiserat utlastningen från 
pelletsfabriken. Det innebär tids-
besparingar, att lastningen är öppen 
24 timmar per dygn och att det inte 
längre finns något pelletssvinn. Fast 
det är en annan innovativ historia.

Det går bättre och bättre dag för dag.
Nöjeskungen Ernst Rolfs gamla slagdänga kan med all  

rätt appliceras på Norrlands Träs pelletsfabrik i Älandsbro,  
en dryg mil från Härnösand.

Vinnande melodi!

www.unykonsult.se

Ulf Nygren, grundare och vd för  
Uny Konsult har tillsamans med 
Salmatec GmbH Tyskland skapat 
den innovativa pelletsfabriken 
i Älandsbro, en dryg mil från 
Härnösand.
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FÖRETAG KAPACITET MATERIAL ÖVRIGT

» ABAB, www.allanbruks.se

SKIVHUGGAR:

Morbark 23X, 30RXL Chiparvestor Upp till 150–300 ton/tim Helträd, energi-/stamved Mobil/stationär, upp till 580 resp.  
762 mm, el el. diesel

TRUMHUGGAR:

Morbark Trumhugg 50/48X  Upp till 200 ton/tim Grot, träddelar, helträd och stamved Trumhugg rotor diam. 1 220 mm x bredd  
1 400 mm

Morbark Beever M20R, 30/36 och 40/36 Upp till 150 ton/tim Grot, träddelar, helträd och stamved Trumhuggar

Krossar och kvarnar:

Morbark 2400X, 3000X, 3400X och 6400X Wood Hogs 50–250 ton/tim Returträ, stamved, grot, bark, stubbar, 
avfall Generation X -  horisontal kvarnar

Morbark 950, 1000, 1100, 1200XL, 1300B, 1600 Tub Grinders Upp till 300 ton/tim Returträ, grot, bark, stubbar Tub grinders

Neuenhauser TARGO 2500, 3000 XD Grovkrossar Upp till 90 ton/tim Biobränsle, kompost, affärs- och indus-
triavfall, returträ Mobil/stationär enkelaxlad grovkross

Skruvkvarn stationär Upp till 120 m3/tim Biobränsle, kompost, slam, gips, avfall Finns i tre olika storlekar

SORTERINGSVERK:

Neuenhauser AIRCUT 1600 vindsikt Upp till 150 m3/tim Städbark, returträ, industriavfall, kom-
post, slagg Vindsikt för separering av tunga/lätta material

Neuenhauser 6020XL trumsikt Beroende på material Stationär eller mobil, eldrift, dieselhydraulisk drift

Neuenhauser Superscreener 2F, 3F stjärnsikt Beroende på material Städbark, flis, jord, kompost, torv, aska 
m.m. Stationär, larvbandschassi, king-pin eller dragögla

Neuenhauser 752 flip-flow sikt Beroende på material Separerar fraktioner ner till ca 1 mm i 
besvärliga material Stationär, semimobil eller mobil

Neuenhauser Combiflex - NYHET! Beroende på material Grov och finsåll, fraktioner från 0,5 mm 
till 120 mm Mobil, hybrid eller dieseldrift

Kross- och sorteringsskopa Beroende på material Finns i fyra olika storlekar med olika typer av axlar

Skivsåll och stjärnsiktar Kundstyrt Flis, spån, bark, däck, aska, avfall m.m. Stationära bränsleberedningar

» AKRON, www.akron.se

NIRVANA Hammarkvarn, FH64, FH100 250–450 kg/tim Flis, hyvelspån, pellets, kutterspån, bark Motoreffekter från 5,5–22 kW

NIRVANA Kross, K300, K500, K600 400–1 500 kg/tim Spannmål, ärtor, majs Motoreffekter från 4,5–7,5 kW

Minimax Scandinavia är en 
del av det internationellt 

verksamma Minimax Fire Solu-
tions International GmbH med 
huvudkontor i Tyskland. Det 
nya kontoret i Göteborg kom-
mer att stärka närvaron i alla 
nordiska länder.

– Vi kommer att fungera som 
ett försäljnings- och servicecen-
ter som kan erbjuda processrela-
terade och kompletta brand-
skyddslösningar och tjänster för 
marin-, industri- och energisek-
torn, förklarar Leif Martinsson. 
Martinsson har varit verksam 
inom brandskyddsbranschen i 
mer än 20 år och har represente-
rat Minimax i Skandinavien ge-
nom sitt tidigare företag Safe-
tech IPS AB.

– Vi är mycket glada att väl-
komna Leif Martinsson till tea-

met. Med den nya enheten och 
organisationen kommer vi 
mycket närmare våra många 
uppskattade befintliga och även 
nya kunder i Skandinavien, för-
klarar Thorsten Westphal, vd för 
Minimax Fire Solutions Inter-
national GmbH, vid invignings-
ceremonin i Göteborg. n

Trä är ett klimatsmart bygg-
material som det under de 

senaste åren har rått en stark ef-
terfrågan på. Men med stigande 
räntor och en hög inflation har 
efterfrågan på sågade trävaror 
minskat.

Marknaden för sågade träva-
ror har kraftigt försämrats de 
senaste månaderna och det råder 
för närvarande en obalans mel-
lan tillgång och efterfrågan på 
trävaror i stora delar av världen. 
Vida ser inga tecken på att 
marknaden och konsumtionen 
skall vända uppåt inom en snar 
framtid och med anledning av 
det kommer Vida från och med 
september begränsa produktio-
nen av trävaror med cirka 15 
procent.

Vida kommer följa utveck-
lingen på marknaden och ute-

sluter inte att det kommer krä-
vas ytterligare produktionsbe-
gränsningar. Vida är dock fort-
farande långsiktigt positiv till 
trä som ett konkurrenskraftigt 
byggmaterial och ser långsiktigt 
en god efterfrågan på sågade trä-
varor.

Beslutet kommer inte påver-
ka produktionen av pellets som 
det ser ut just nu. Däremot kan 
det komma att påverka andra 
produkter som tillverkas av kut-
terspån. n

Minimax öppnar sitt första kontor i Skandinavien Vida begränsar produktionen av sågade trävaror

– Vi är glada att meddela att Minimax 
Viking Group har öppnat ett Mini-
max-kontor i Göteborg, Sverige, säger 
Thorsten Westphal, vd för Minimax 
Fire Solutions. Minimax Scandinavia 
AB representeras av vd Leif Martins-
son.

Från september har Vida begränsat 
produktionen av sågade varor.



Skruvtransportörer för biomassa och bränsle

www.pst.se

Vertikalsystem med horisontella 
in- och utmatare. En effektiv och 
platsbesparande lösning från PST

PST är Europas ledande leverantör av skruvtransportörer, och vi har hittills levererat mer än 10.000 
premiumprodukter till industrin. Vår erfarenhet och kunskap är din trygghet. 

Våra axellösa transportörer kan förflytta materialet mer än 65 m horisontellt, och över 25m 
vertikalt utan omlastning. Vi har inga begränsningar på transportlinjens totallängd och en kapacitet på 
~600m³/h är inga problem för oss.

Våra driftsäkra transportörer har få rörliga delar och kräver minimalt med underhåll, samtidigt som de 
är brandsäkra och ATEX-klassade.

Våra banor är slutna, vilket ger en säker och dammfri miljö med låg ljudnivå.

Bland våra nöjda kunder finns de stora aktörerna inom biovärme och skogsindustri; 
- gör som dem du också och satsa på en trygg och hållbar transportlösning från PST!
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telge återvinning levererar re-
turträ till Söderenergi, som ser 
till att det omvandlas till värme 
och el. Dessutom bidrar proces-
sen till avgiftning, genom att 

tungmetaller avskiljs. Undvikna 
CO2-utsläpp och återanvänd-
ning av metall är andra nyttor.

Det nya verifikatet som Sö-
derenergi överlämnar till Telge 
Återvinning tidigt 2023 innehål-
ler konkreta data om dessa nyt-
tor. Exempelvis kommer totalt 
356 kg tungmetaller att tas ur 
kretsloppet 2022: krom, kadmi-
um, bly, kvicksilver och arsenik.

– Vi är mycket glada över att 
vi blir först i Sverige med detta 
verifikat. Nu får vi svart på vitt 
vilken nytta vi gör när vi lämnar 
vårt avfall. Det säger Vesa Hil-
tula, vd för Telge Återvinning.

Det är noggrann provtagning 
hos Söderenergi som har lagt 
grunden för verifikatet. Ett om-
råde där bolaget ligger långt 
framme. Söderenergi hanterar 
idag såväl biobränslen som verk-
samhetsavfall, dock inte hus-
hållssopor.

– Vi tar prover och utför ana-
lys på alla våra leveranser, säger 
Jan Steinle, bränslechef på Söder-
energi. När vi kopplar ihop dessa 
data med våra anläggningars pre-
standa kan vi erbjuda ett verifikat 
till Telge Återvinning som kon-
kret visar nyttorna vi åstadkom-
mer i vårt samarbete. Det är nå-

got som vi ser att framtidens åter-
vinningsföretag efterfrågar, och 
även deras kunder. Vi tror och 
hoppas att detta kommer att bli 
standard i framtiden. n

UNIKT AVTAL GÖR SÖDERTÄLJE MER CIRKULÄRT

Vesa Hiltula, vd för Telge Återvin-
ning och Jan Steinle, bränslechef på 
Söderenergi.

Ordning och reda på avfalls-
strömmarna med en ny typ 
av verifikat. Den 11 augusti 
signerade Söderenergi och 
Telge Återvinning ett avtal 
som innebär ökad transpa-
rens och spårbarhet för av-
fallet. Bland annat visar ve-
rifikatet att drygt 350 kg 
tungmetaller avskiljs 2022.

» AKSEL BENZIN, WWW.AKSELBENZIN.SE

Komptech - Crambo, långsamtgående 2-valskross Upp till 100 ton/tim Rötter, stubbar, trä- och industriavfall Stationärt och mobilt utförande, även helelektrisk

Komptech - Terminator, långsamtgående 1-valskross Upp till 100 ton/tim Golvmattor, madrasser, industriavfall, 
däck Stationärt och mobilt utförande, även helelektrisk

Komptech - Axtor, höghastighetskross Upp till 320 m3/tim Stamved, RT-flis, pallar, trädgårds-/
parkavfall Mobilt utförande

Komptech - Trumsiktar olika modeller Upp till 270 m3/tim Kompost, biomassa, jord, grus, avfall Stationärt och mobilt utförande

Komptech - Stjärnsiktar Upp till 500 m3/tim Sortering av biomassa, kompost, trä, 
avfall Stationärt och mobilt utförande

Komptech - Stonefex, stenseparator Upp till 100 m3/tim Avlägsnande av sten från biomassa Mobilt utförande

Komptech - Hurrikan, vindsikt Upp till 60 m3/tim Avlägsnande av lätta fraktioner Mobilt och stationärt utförande

Komptech - Hurrifex,  vindsikt och stenseparator Upp till 60 m3/tim Sten och lätta fraktioner från biomassa 
etc. Mobilt utförande

» ALLU SVERIGE, WWW.ALLU.NET

ALLU Transformer DL - sorteringsskopa 20–100 m3/tim Finsortering samt lättare krossning Skopserie för 2–12 t basmaskin

ALLU Transformer D - sikt & krosskopa 30–300 m3/tim Biomaterial, kompost, matavfall, torv, 
aska, gips Skopserie för 4–45 t basmaskin

ALLU Transformer D - TS finsortering 30–250 m3/tim Finsortering av diverse material Skopserie för 6–45 t basmaskin. Med Top Screen

ALLU Transformer D - TS sönderdelning 30–250 m3/tim Kompost, trä, reject, bark, Omställbar 
fraktion. Skopserie för 6–45 t basmaskin. Med yxor

ALLU Transformer M & G - sikt och krosskopa Upp till 500 m3/tim Skopa för gruva, terminal, hamn Skopserie för 30–300 t basmaskin

ALLU Crusher AC - Krosskopa Upp till 100 ton /tim Käftkross-skopa för betong, asfalt, in-
dustriavfall Skopserie för 8–38 t basmaskin

» AMAS SVENSKA AB, WWW.AMAS.SE

Siktskopor, Rotastar Upp till 126 m3/tim Siktar allt För grävmaskiner och hjullastare

Granulatorskopor, Simex Ingen uppgift Speciallt för återvinning av asfaltsmassor För grävmaskiner

Sikt- & krosskopor, Simex Ingen uppgift Siktar och krossar det mesta För grävmaskiner

Krosskopor, VTN Ingen uppgift Betong, tegel, asfalt, kalksten m.m. För grävmaskiner

Stubbklipp, VTN Ingen uppgift Stubbar, skörda och sönderdela För grävmaskiner

» ANDERSEN CONTRACTOR, WWW.ANDERSEN-CONTRACTOR.SE

Arjes Impaktor 250 EVO - långsamtgående Upp till 20 ton/tim  
(0–250 mm) Trä, biomassa, stubbar, bark, avfall m.m. Bandburen monterad på lastväxlarram  

alt stationär eldrift. 

Arjes Ekomaxx 800 - långsamtgående Upp till 80 ton/tim  
(0–250 mm) Trä, biomassa, stubbar, bark, avfall m.m. Bandburen monterad på lastväxlarram  

alt stationär eldrift. 

Arjes 900/950 Titan Upp till 120 ton/tim 
(0–250 mm) Trä, biomassa, stubbar, bark, avfall m.m. Bandburen alt stationär eldrift. Valsbyte  

på en timme.

Anaconda sorteringsverk och trumsiktar Upp till 350 ton/tim Trä, flis, bark, kompost, sten, byggavfall 
m.m. I bandburet mobilt utförande

Anaconda transportband/stackläggare Upp till 700 ton/tim För stackläggning och förflyttning av 
material

18–33 meter bandlängd i hjul- eller 
bandburet utförande

WLP Hydro Boss Vattenkanoner 10 modeller, 10–150 m 
kastl.

Åtgärdar dammproblem med fin  
vattendimma

För utomhusbruk. Finns i stationära  
och mobila versioner.

Mist-Air dammdämpningssystem Kundanpassade instal-
lationer

Fin vattendimma som löser damm-
problem För inomhusburk samt utomhus med avskärmare



Stora Enso Bioenergi är en del av Stora Enso- 
koncernen och har till uppgift att förse Stora 
Ensos industrier och externa kunder som fjärr- 
och kraftvärmeverk med det biobränsle de 
behöver för sin energiproduktion.
storaenso.com/bioenergi

Vi värdesätter långsiktigt samarbete  
med stabila och framåtsyftande kunder.  
Vi verkar för att ha rätt bränslekvalitet till  
våra utvalda kunder för att skapa bästa 
effekt vid förbränning. Vi står för trygghet, 
trovärdighet och effektivitet. Vi är ett stabilt  
företag med lokal förankring och lokal råvara.

Stora Enso  
Bioenergi
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Den nya versionen ger mer-
värde till kunder inom 

skogs- och träförädlingssekto-
rerna genom digitalisering, högre 
effektivitet, minskade hydraulol-
jebehov och lägre bränsleför-
brukning.

– Vår skogsteknik säkerställer 
att skogsägare kan arbeta effek-
tivt, hållbart och lönsamt med 
robusta, slitstarka maskiner som 

erbjuder lång och pålitlig service, 
säger Christian Ehn, försälj-
nings- och marknadschef, Mo-
bile Chippers, Bruks Siwertell. 

Bruks Siwertells mobila flis-
huggar erbjuder flexibel drift och 
kan användas i terräng, vid väg-
kanten eller vid terminaler för att 
producera biobränsleflis av hög 
kvalitet från skogsrester, gall-
ringsved, stamved och helved.

Den senaste 1006.2 ST-enhe-
ten är utrustad med Volvos mo-
derna TWD 1683VE dieselmo-
tor, som lanserades 2021, och le-
vererar nära 800 hk samtidigt 
som den uppfyller EU:s steg  
V-regler med de strängaste ut-
släppskraven.

Jämfört med tidigare modeller 
har den nya motorn en högre ef-
fekt och ett högre vridmoment. 

Tillsammans ger detta i genom-
snitt 11 procent mer kraft och 
vridmoment i det varvtalsområde 
som används vid flisning. n

BRUKS SIWERTELL HAR UPPDATERAD SIN MOBILA FLISHUGG 1006 ST

Den senaste mobila flishuggen av 
modell 1006 ST ger ökad effektivitet.

» BIOCARE SVENSKA, WWW.BIOCARE.SE

Portafill - Finsiktar Upp till 200 ton/tim Grus, berg Larvburna

Portafill - Grovsiktar 100–500 ton/tim Jord, flis, schaktmassor, asfalt, berg Larvburna, hybrid som tillval

Portafill - Käftkross Upp till 200 ton/tim Berg, betong, asfalt Larvburen

Portafill - Slagkross Upp till 200 ton/tim Betong, asfalt, kalksten Larvburen

Portafill - Konkross Upp till 200 ton/tim Berg, betong, asfalt Larvburen

Rockster Recycler - Slagkross Upp till 400 ton/tim Betong, asfalt, kalksten Larvburen

City Skid - Käftkross Upp till 150 ton/tim Berg, betong, asfalt Lastväxlarburen

Biocare - Finsikt Upp till 600 ton/tim Grus, berg Larvburen, ELEKTRISK DRIFT, 2 el. 3 däck

Biocare - Dammreducering i.u. Alla typer av material kan behandlas Med skum eller vattendimma

Eriez - Metallsepareringsutrustning i.u. Magnetisk och icke magnetisk metall Virvelströmsseparatorer, överbandsmagneter

Terex Ecotec - Stackläggare Upp till 600 ton/tim Alla typer av material kan behandlas Hjulburna eller på larvband

Terex Ecotec -  2 vals Rivare Upp till 150 ton/tim Returträ, C&D, grönavfall, hushållsavfall Larvburna, elektrisk version tillgänglig

Terex Ecotec - 1 vals Rivare Upp till 150 ton/tim Returträ, C&D, grönavfall, hushållsavfall Hjulburen eller på larvband, elektrisk version finns

Terex Ecotec - Vecoplan Upp till 150 ton/tim Returträ, C&D, grönavfall, hushållsavfall Larvburen, elektrisk version tillgänglig

Terex Ecotec -  Horisontell Kross Upp till 200 ton/tim Returträ, grönavfall, rundved Larvburna, elektrisk version tillgänglig

Terex Ecotec - Trumsiktar Upp till 300 m3/tim Flis, kompost, jord Hjulburna och på larvband

Terex Ecotec - Spalecksikt Upp till 300 m3/tim Flis, kompost, jord Larvburen återvinningssikt

Matec - Vattenrening i.u. Jord, schaktmassor, bioslam Stationära system och containermobila

Matec - Filterpressar i.u. Jord, schaktmassor, bioslam Stationära pressar och containermobila

Matec - Tvättsiktar Upp till 300 ton/tim Jord, schaktmassor, sand Stationära och semi mobila

Biocare - Tvättsiktar Upp till 600 ton/tim Jord, schaktmassor, sand Larvburna 2 el. 3 Däck, ELEKTRISK DRIFT

» BMH TECHNOLOGY, WWW.BMH.FI

SÖNDERDELNING:

Tyrannosaurus Shredder 7703 till 7704, 9903 till 9905 10–60 ton/tim Avfall och svåra material Produktstorlek 50–80 mm

Tyrannosaurus Fine Shredder 1203 till 1204 8–20 ton/tim Förkrossat material Produktstorlek 20 mm

Tyrannosaurus Shredder 8804 till 8806 20–60 ton/tim Avfall, hushållsavfall Produktstorlek 100–250 mm

Tyrannosaurus Pre Shredder 6603 till 6605 25–90 ton/tim Avfall, hushållsavfall Produktstorlek 300 mm

Tyrannosaurus Biocrusher 9000 40–400 m3/tim Returträ, stubbar och dylikt Produktstorlek 60–80 mm

Tyrannosaurus Biocrusher 6500 15–90 m3/tim Biobränslerejekt Produktstorlek 60–80 mm

SEPARERING:

Tyrannosaurus Fines Screen 1501 till 1504 15–70 ton/tim Stjärnsåll för separering av finfraktion

Tyrannosaurus Air Classifier 2500 15–60 ton/tim Vindsikt för separering av inert material

Tyrannosaurus Bioscreen 800 till 2000 50–1 500 m3/tim Biobränslesåll för överstort material
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tekniken som kallas Ash2Salt 
kan utvinna omkring 200 kg 
salt ur varje ton aska från avfalls-
förbränning för fjärrvärme- och 
elproduktion. Nu aviserar Ragn-
Sells planerna på att investera i 
ytterligare en fabrik med place-
ring i Sydsverige, södra Norge 
eller Danmark.

– Intresset för Ragn-Sells nya 
fabrik som återvinner salter ur 
flygaska är mycket stort. Därför 
börjar vi planera för ytterligare 
en anläggning redan innan den 

första har öppnat. Nu söker vi en 
lämplig plats i en kommun som 
brinner för cirkulära lösningar, 
säger Mikael Hedström, vd för 
Ragn-Sells Treatment & Detox.

När rökgaserna från förbrän-
ning av avfall renas bildas flygaska. 
Askan innehåller höga halter av 
ämnen som kan vara farliga, men 
också stora mängder värdefulla 
resurser som kalium, natrium och 
kalcium i saltform. Ash2Salt-tek-
niken, som utvecklats och patente-
rats av Ragn-Sells innovationsbo-

lag EasyMining, innebär att miljö-
gifter tas bort ur kretsloppet, sam-
tidigt som nyttiga råvaror kan 
återvinnas och användas i exem-
pelvis plaster, glas, papper, bygg-
materiel och för att bekämpa hal-
ka.
Den nya anläggningen innebär 
bland annat:
• Produktion av salter med mer än 
90 procent lägre klimatavtryck 
jämfört med traditionell produk-
tion.
• En investering i storleksordning-
en 600–700 miljoner kronor.
• Omkring 15–20 nya arbetstill-
fällen i kommunen.

Ragn-Sells första anläggning 

ligger i Upplands-Bro nordväst om 
Stockholm. Anläggningen tas i 
drift under andra halvåret 2022 
och kommer att ha kapacitet att 
behandla 150 000 ton flygaska 
varje år. 

I Sverige produceras varje år 
300 000 ton flygaska när sju miljo-
ner ton avfall energiåtervinns för 
att ge fjärrvärme och el.  n

RAGN-SELLS VILL BYGGA EN ANDRA ASH2SALT-FABRIK

Den nya anläggningen som återvinner 
salt ut flygaska ligger i Upplands-Bro 
nordväst om Stockholm.

I höst öppnar miljöföretaget Ragn-Sells sin första anläggning 
vid Högbytorp som i stor skala återvinner värdefulla råvaror 
ur flygaska. 

» BRUKS, WWW.BRUKS-SIWERTELL.COM

MOBILA HUGGMASKINER:

Trumhugg 806 PT Trailer, PT Truck, 100–200 m3s/tim Grot, träddelar, helträd, energived

PTC Truck, ST, STC

Trumhugg 1006 ST och PT Truck 200–350 m3s/tim Grot, träddelar, helträd, energived, 
stamved

Stationära maskiner med kringutrustning

HUGGAR:

Trum- och skivhugg, horisontal- och stupmatad 10–900 m³s/tim Rundved, ribb, bakar, avkap, rundved

KVARNAR:

Rotom Rivare Upp till 200 m³s/tim Rundved, ribb, bakar, avkap, bark, torrt 
matrl.

Hammarkvarnar Enligt förfrågan Rått material

Knivkvarnar Enligt förfrågan Rått material

Svängande/hängande såll 30–250 m³s/tim Spån, flis, bark

» CBI-EUROPE, WWW.CBI-EU.COM

CBI 5400T, 6400T kross 120–200 ton/tim Stubbar, grot, RT och stamved  Diesel eller eldriven på larvband, hjul eller stationär

CBI 5400 T, CBI 6400T huggmaskin 120–200 ton/tim Stamved och grot Diesel eller eldriven på larvband, hjul eller stationär

CBI 8400 P kross/huggmaskin 250 ton/tim Kross/hugg: stamved,stubbar, grot, RT/
stamved, grot Diesel eller eldriven på larvband, hjul eller stationär

CBI Chipmax 484VR huggmaskin 120 ton/tim Stamved och grot Kan monteras på lastbil, trailer eller släpvagn

8400 Stationär kross/huggmaskin 250 ton/tim Kross/hugg: stamved, stubbar, grot, RT/
stamved och grot Eldriven tot. prod. kost. 6 kWh el / prod. ton

» FREDHEIM MASKIN, WWW.FREDHEIM-MASKIN.SE

Sorteringsverk Keestrack K3, K4, K6 Upp till 200–600 ton/tim Sand, berg, jord, kompost, bark, avfall 
m.m. 3 års garanti/3 000 timmar, hydraulisk

Sorteringsverk Keestrack K5e ZERO, K7e ZERO Upp till 400–1200 ton/tim Sand, berg, jord, kompost, bark, avfall 
m.m. 3 års garanti/3 000 timmar, 100 % el 

Slagkross Keestrack R3 ZERO Upp till 250 ton/tim Asfalt, betong 3 års garanti/2 000 timmar,  100 % el 

Slagkross Keestrack R5 ZERO Upp till 350 ton/tim Asfalt, betong 3 års garanti/2 000 timmar,  100 % el 

» GÖTENE UFO, WWW.GOTENEUFO.SE

Stubbskördare Ecorex 50 100 tons klippkraft Stubb Påbyggt verktyg för markberedning

Skotarvagn, bredd 2 600 mm 3,5–4,5 m2 lastarea Grot, träddelar, träd Mekanisk alt. hydraulisk dragstång

Skotarvagn, bredd 2 800 mm 4,1–4,7 m2 lastarea Grot, träddelar, träd Mekanisk alt. hydraulisk dragstång



Vi ökar
energin
i ditt nästa 
projekt

Vi brinner för att utveckla återvinningen.  
Vi vill att du ska få ut mer energi och värde ur 
allt ditt avfall från jorden, skogen och industrin.  
Ring 020 - 111 444 eller besök norditek.se och hör  
hur vi kan öka återvinningsgraden i ditt projekt.

WWüüsstt  SSMMCC--881122  bbyyggggdd  ppåå VVoollvvoo  FFMMXX 66xx22//66xx44  554400  hhkk

WWÜÜSSTT  SSMMCC--881122

BBäässtt flfliisskkvvaalliitteett

MMyycckkeett  kkoommppaakktt  ssttrruukkttuurrLLååggaa  ddrriifftt--  &&  uunnddeerrhhåållllsskkoossttnnaaddeerr

SSuunnnneerrbbyy  JJoorrdd  &&  SSkkoogg  AABB

TTeelleeffoonn  007733--335566  7733  8888 •• EE--ppoosstt  ppeerr@@aallbbaacchh..ssee

– Innovativ bioenergiteknik

ALBACH DIAMANT 2000 

WUST

• Kan tillverka marknadens i särklass grövsta flis med  
   upp till 60 mm snittlängd och 125 mm såll storlek.
• Byggd av en tillverkare från  
   grunden utan kompromisser.
• Förflyttar sig snabbt, 80km/h.
• Låg ljudnivå.
• Lika bra på  att flisa stammved  
   vid terminal som GROT i skogen.
• Låg bränsleförbrukning.

• Flexibel och kompakt allroundmaskin.
• Superbra fliskvalitet.
• Enkel uppbyggnad - låga driftskostnader.

Läs mer på facebook.com/albach.se  
och www.albach.se

Kontakta Per Carlsson
Telefon 073-356 73 88 / E-post per@albach.se

WUST SMC-812
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» IFE SYSTEM, WWW.IFE-SYSTEM.SE

Elektromagneter Upp till 2 200 mm  
bandbredd Flis, grot, RT-flis, hushållsavfall m.m. Oljekylda magneter tillverkade i Österrike

Virvelströmseparator Upp till cirka 300 m3/tim RT-flis, hushållssopor,  
verksamhetsavfall m.m. Brett utbud av virvelströmseparatorer

Permanentmagneter Upp till 1 600 mm  
bandbredd RT-flis, flis, grot, hushållsavfall m.m. För lättare applikationer

Siktutrustning Upp till 250 m3/tim Hushållssopor, RT-flis, verksamhetsavfall 
m.m. Brett utbud av siktar

Vibrationsmatare Upp till 200 m3/tim Askhantering Brett utbud av vibrationsmatare

Metalldetektorer i.u. Flis, grot, pellets Brett sortiment av metalldetektorer

» IQR SYSTEMS, WWW.IQR.SE, WWW.ELMEMAGNETS.SE

Hammarkvarnar (rotorns bredd från 700 till 2 400 mm): FlexRejectDoor skyddar från skador 

IQR FlexHammer FH700 0–15 ton/tim Verksamhetsavfall, RT, batterier m.m. Eldriven, lastväxlarflak eller stationär

IQR FlexHammer FH1200, FH1500, FH1800, FH2000, FH2400 30–90 ton/tim  
(0–100 mm i RT)

Verksamhets- och industriavfall, RT,  
batterier, grönavfall Diesel eller eldriven, på hjul eller stationär

IQR SID - stationära grovkrossar (mycket kraftigt byggda) 20–90 ton/tim  
(0–250 mm)

Verksamhets- och industriavfall, grot, 
timmer, stubbar

Kombineras ofta med en FlexHammer  
och en trumsikt

IQR SID - mobila grovkrossar 20–90 ton/tim  
(0–250 mm)

Verksamhets- och industriavfall, grot, 
timmer, stubbar Diesel eller eldriven, på larvband, hjulburen

PRONAR MPB mobila trumsiktar/stjärnsikt 5–70 ton/tim  
(Ber. på mtrl.)

Avfall, jord, sand, grus, slagg, kompost, 
RT, biobränslen Diesel eller eldriven, på larvband eller hjulburen

PRONAR MRW 1.300 - mobil grovkross med 1 vals 5–70 ton/tim  
(Ber. på mtrl.)

Verksamhetsavfall, returträ, trädgårds-
avfall, Diesel, hjulburen

PRONAR MRW - mobila grovkrossar med 2 valsar 5–70 ton/tim  
(Ber. på mtrl.) stubbar, grot m.m. Diesel eller eldriven, på larvband, hjulburen,  

lastväxlare

PRONAR MRS 1.53 - mobil höghastighetskross 5–70 ton/tim  
(Ber. på mtrl.)

Verksamhetsavfall, returträ, trädgårds-
avfall, Diesel, hjulburen

PRONAR MPT - mobila stackläggare Upp t. 400 ton/tim  
(Ber. på mtrl.)

För stackläggning och transport av 
material

Diesel och larvburen, perfekt att köra med  
en trumsikt.

PRONAR MPT HD - mobila stackläggare Upp t. 600 ton/tim  
(Ber. på mtrl.)

För stackläggning och transport av 
material Diesel och larvburen, kraftigare byggd.

PRONAR MBA - mobil kompostvändare Upp t. 3 000 m3/tim  
(Ber. på mtrl.) Kompostmaterial Diesel och larvburen

IQR elme MAGNETS - metallsepareringsutrustning Högsta utsorteringsgrad Järn, aluminium, m.fl. material Elektro-, permanent- & lyftmagneter,  
virvelströmseparator

» JEFFREY RADER, WWW.TERRASOURCE.COM

Pneumatisk transportsystem  0–900 m3/tim Träflis, bark, pellets, slam m.m. Flexibel linje dragning, brand och explosion säkert

Sållning och upparbetning av träflis 0–2 000 m3/tim Träflis, bark, spån Tjocklekssållning av flis, grovsåll, skaksåll, m.m.

Stenfälla och flistvätt 0–300 m3/tim Träflis ADS, luftbaserad eller HDS vattenbaserad stenfälla

Upparbetning av överstor flis 0–250 m3/tim Träflis Chip Sizer eller Dynayield Conditioner

Bark- och flisrivare 0–500 m3/tim Trä eller bark WBE-serie rivare

Rivare för kol, och mjuka mineraler  0–5 000+ ton/tim Kol, salt, mjuka mineral Hög kapacitet, minimum damm, 3D sizing

Rivare för träbaserade materialer 0–500 ton/tim Trä, bark m.m. Vertilal samt horisontal flöde

Bränsleinmatning till panna 0–100 ton/tim Pellets, träflis, spån, m.m. Pneumatisk direktinjektion eller mekaniskt 

Stack eller silo utmatning, 70% mindre energi Tube Feeder  0–200 ton/tim Träflis, biobränsle, bark  70% energibesparing med Tubefeeder

Posiflow dosering för sten, mineraler, fosila och biobränsle 0–500 ton/tim Bulk, mineraler Dosering och dammskydd

Elektromagnetiska vibrerande bränslematare 0–2 000 t/tim Bulk, mineraler Dosering och dammskydd

Rivare för aska, glas  och andra abrasiva materialer 0–500 ton/tim Aska, glas m.m. Hammarkvarn eller roll kross 

Rivare för gummi 0–100 ton/tim Gummi Hammarkvarn MB serie

» MAFA, WWW.MAFA.SE

MAFA EU hammarkvarnar Upp till 15 ton/tim RT, flis, kutterspån, pellets, spannmål, halm Finns i ett flertal modeller med olika motoreffekt

» MARED, WWW.MARED.SE

Rivare och krossar Beroende på råvara Trä, papper, plast m.m.

Siktning och sållning Beroende på råvara Trä, papper, plast m.m.

Separering och avskiljning Beroende på råvara Magnetiska metaller och metalldetektering

Transportörer Beroende på råvara Trä, papper, plast, avfall m.m.

Tubtransportörer Vecobelt Beroende på råvara Trä, papper, plast, avfall m.m.

Hammarkvarnar Beroende på råvara Industriavfall, rivningsvirke, sopor

Robotsortering Beroende på råvara Industriavfall, rivningsvirke, sopor

Lagring och dosering Beroende på råvara Trä, papper, plast, RDF

Mobil sönderdelning Beroende på råvara Industriavfall, rivningsvirke, sopor, trä 
m.m.



®®

A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

FLEXIBEL FLISNING OCH TRANSPORT

BRUKS 806.2 PTC. När du vill kunna styra din egen produktion och transport.
Oberoende flexibilitet och driftsäkerhet! Kontakta oss på 0278-642 643.
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» MASKINCITY I MOTALA, WWW.MASKINCITY.SE

Eschlböck trumhuggar och stationära huggar 25–360 m3/tim Grot, trädelar, helträd, energived m.m. 80 km/ släp

Woodcracker hydrauliska klyvar och energiklippar i.u. Övergrovt material Klipp stam och busk, klyv övergrot samt stubbrytare

Biojack energiklipp i.u. Stam och busk Klipp för stam och busk

» MASKIN MEKANO, WWW.MASKINMEKANO.SE

Sorteringsverk på lastväxlarram Lv 302 T3, ECO3 Beroende på råvara Träflis, bark, pellets, tegel, betong,  
m.m. Eldrift eller dieselelektrisk drift

Sorteringsverk Ls 1202 Beroende på råvara Träflis, bark, pellets, tegel, betong m.m. Eldrift eller dieselelektrisk drift

Matarstationer på lastväxlarram Beroende på råvara Alla typer av material Eldrift

Siktstation på lastväxlarram Sv 1202 Beroende på råvara Slutsiktning av finare fraktioner Eldrift

Stackläggare, hjulburna och på larvband, från EDGE Beroende på råvara Alla typer av material Eldrivna 

Även stationära siktar och transportband Beroende på råvara Alla typer av material Eldrivna 

» M&J RECYCLING, WWW.MJRECYCLING.COM

Förkrossar mobila: 1000ME, 4000M/E, 6000M
bandgående, hooklift eller semitrailer 20–100 ton/tim Industri-, hushållsavfall, rivningsvirke, 

rötter m.m. Produkstorlek <100–450 mm, el- eller dieseldriven

Förkrossar stationära: K160, 5–150 ton/tim Industri-, hushållsavfall, rivningsvirke, 
rötter m.m. Produkstorlek <100–450 mm

K210, 2000, 4000, 6000

Finkrossar stationära: F140, F210, F320 4–28 ton/tim RDF Single-shaft inkl. Gravity Pusher

Bagopener B240 40-70 ton/tim MSW Kapacitet avhängigt av vikt/m3

» MOBERGS PRODUKTKONTROLL, WWW.PRODUKTKONTROLL.SE

Överbandsmagneter 300–3 000 mm, RT, spån, flis, pellets, plast, industriavfall 
m.m. Permanent- och elektromagnetiska

Magnetiska trumseparatorer 0–1 000 m3/tim RT, spån, flis, pellets, plast m.m. Permanent- och elektromagnetiska

Virvelströmsseparatorer (Eddy Current Separator) Upp till 200 m3/tim RT, flis, laminat, plast, industriavfall 
m.m. Avskiljer ickemag. metaller som Al, Cu, Zn

Induktiva allmetallseparatorer  Upp till 1 000 m3/tim RT, flis, laminat, plast, spannmål m.m. Detekterar och avskiljer med luft alla slags metaller

Metalldetektorer, plana och tunnlar 100–1 500 mm sökbredd RT, flis, laminat, plast, spannmål m.m. Detekterar alla slags metaller

Optiska separatorer Upp till 500 m3/tim Laminat, plast, industriavfall m.m. Avskiljer part. m. avvikande färg, form, densitet

» NORDITEK, WWW.NORDITEK.SE

Stjärnsikt från Backers Hyr för provkörning Stubbar, grot, RT, avfall, spån, flis, bark, 
sopor, stamved Ingår i unikt koncept för biomassa

Vindsikt från Norditek - VS1220 Hyr för provkörning Avfall, biomassa m.m. Sortering på densitet, t.ex sten från bark

Bränslekross från Rotochopper Hyr för provkörning RT, bark, grot, stamved

Långsamtgående kross från Tana Hyr för provkörning RT och avfall 0-50 mm - 1000 mm Slutfraktion från 50–1 000 mm

Trumsikt från Tana Hyr för provkörning Avfall, jord, kompost m.m.

Virvelströmsmagnet från Norditek Hyr för provkörning Byggavfall, industriavfall, RT För återvinning av icke-magnetiska metaller,

Vattenbad från Norditek - VB1000 Hyr för provkörning Byggavfall, industriavfall, RT Separerar flytande material från sjunkande

Spaleck-sikt från Finlay Hyr för provkörning Avfall i tre fraktioner Ingår i unikt koncept för avfall

Goudsmit Magneter för magnetiskt samt rostfritt material Hyr för provkörning Avfall, returträ, bildäck, sopor m.m. Permanent- och elektromagnetiska

Avfallskompaktor från Tana Hyr för provkörning Avfall och RT Krossar och kompakterar avfall, returträ m.m.

ANNONSERA PÅ BIOENERGITIDNINGEN.SE
Kontakta: sofie@bioenergitidningen.se 070-881 97 01



www.l-rt.com www.recyclingteknik.se

POLARIS
RDF-framställning på en ny nivå

Ännu en nyhet – den nya Lindner Polaris-
krossen för avfall - beprövad teknik för avancerad 
enstegsframställning av RDF-bränsle.

• Låg rotorhastighet och högt moment
gör att denna enaxliga kross i ett enda
steg e  ektivt kan sönderdela industri-,
kommunalt- och annat avfall

• Definierad utgående materialstorlek för
optimal bränslekvalitet - oavsett om det
handlar om RDF för kalcinator, förvärmare
eller andra kvalitéer

• Delar och komponenter med lång
livslängd och beprövad teknik för tillförlitlig
produktion och högsta hållbarhet

Recyclingteknik

- a strong solution for the environment

Miljövänlig
Robust

Låga driftkostnader 
Mångsidig
Driftsäker

 

Untha Krossar: XR3000 mobil-e

ReTec Miljö AB • Tel.: 070 337 2010
info@retecmiljo.se • www.retecmiljo.se

ReTec utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljar specialmaskiner 
för avfall och återvinningsindustrin. 

» OP ERJO, WWW.OPERJO.SE

MOBILA HUGGMASKINER:

Trumhugg 7/65, skotar/lastbilshugg 100 m3s/tim Grot och helträd

Trumhugg 9/93 RCA, skotar/lastbilshugg 150–200 m3s/tim Grot, helträd, rundved

Trumhugg 12/90 RA 200–250 m3s/tim Grot, helträd, rundved

Trumhugg 15/12 RMA 300–350 mm3s/tim Grot, helträd, rundved

Skivhugg 2300 SMA 350–400 m3s/tim Rundved

STATIONÄRA MASKINER:

Trumhugg horisontalmatad 10–200 m3s/tim Rundved, ribb, bakar

Trumhugg stupmatad 10–120 m3s/tim Ribb, bakar, avkap

Flisrivare CS 614 M20II 40–80 m3s/tim Flis, bark

» OP SYSTEM, WWW.OPSYSTEM.SE

Doppstadt Inventhor valskrossar, grovkross/finkross 20–90 ton/tim Hushåll- och industriavfall, returträ, 
stubbar, trädgårdsavfall Långsamtgående, även bandgående

Doppstadt Methor valskross, grovkross/finkross 5-20 ton/tim Trä, industriavfall, grot, asfalt, betong Även bandgående och stationär

Allreco CERON stationära krossar 81-450 kW elmotor AC Avfall från industri, rivning, trädgård, 
hushåll, returträ, stubbar Stationära, eldrift

Allreco Finshredder CURO/KIMO 250-315 kW elmotor AC Brännbart material, elektronikskrot, 
papper, kartong, plast, textil

Stationära eldrivna, med fasta  
skärblad och siktroster

Doppstadt AK höghastighetskrossar med siktroster 10–50 ton/tim RT, pallar, rötter, grot, diverse brännbart 
avfall Även bandgående och stationär

Doppstadt SM  mobila trum/stjärnsiktar 20–140 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä, jord, 
sand, grus, avfall etc.

Kan utrustas med vindsikt, även bandgående  
och eldrivna

Allreco SM/SST stationära trumsiktar 20–280 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä, jord, 
sand, grus, avfall etc. Eldrivna, kapslade

Allreco DST/HS  stationära stjärnsiktar 20–240 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä etc. Eldrivna, definierad storlek på fraktionen  
utan "stickor"

Doppstadt SWS SPLITTER skruvseparator 20–240 m3/tim Träavfall, biomassa, industriavfall, slagg, 
sten

Separerar efter materialstorlek och form,  
för svåra material

Allreco WS vindsiktar stationära 30–400 m3/tim Separerar sten/trä, trä/plast brännbart/
icke brännbar etc. Separerar lätta material från tyngre

Allreco AT materialbunker-doserare 10–440 m3 volym Trä, bark, plast, avfall etc. Materialutmatning, band av gummi el. stål,  
vandrande golv

Doppstadt WB trumtvättmaskiner 20–140 m3/tim Tvättar trä, sten, grus, plast, etc. med 
vatten Matr. tvättas i en roterande trumma, vattenrening

Doppstadt HDS/WT separering med hjälp av vatten 10–25 ton/tim Separerar trä, sten, grus, plast etc. med 
vatten Flytande separeras från sjunkande, vattenrening

Zemmler Multi Screen Trumsiktar, för mindre företag 20–30 m3/tim Byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, 
kompost m.m.

Mobila och stationära. Transporteras av  
personbil el. lätt lastbil

Zemmler Multi Screen Trumsiktar, för återvinningsindustrin 30–180 m3/tim Byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, 
kompost m.m. Mobila och stationära. Teknik med dubbla trummor

Rubble Master Kompaktkrossar  RM-GO! -serien 80-350 ton/tim Krossning av tegel, betong och asfalt 
m.m.

Extremt kraftfulla och effektiva mobila  
kompaktkrossar

Rubble Master sorteringsverk CS-serien 80–250 ton/tim För-siktning före krossning av tegel,  
betong och asfalt Lastväxlarram, flera siktfraktioner

Rubble Master siktverk HS-serien 220–600 ton/tim Siktning av sten, tegel, betong och 
asfalt m.m. Mobila bandgående siktverk
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BMH Technology Oy, har 
tecknat avtal med Jämtkraft 

AB för leverans och installation 
av en komplett bränslehante-
ringsanläggning till Lugnviks-
verket i Östersund för att förse 
nya KVV 2 med en mix av retur-
bränsle och skogsbränslen.

– Vi är mycket stolta över att 
återigen få förtroendet av Jämt-
kraft att bli deras samarbetspart-
ner för ytterligare en leverans av 
en komplett bränslehanterings-
anläggning, säger Thomas Karls-
son, vd på BMH Technology AB.

BMH’s leverans består i 
korthet av en mottagningsficka 

på 1500 m3 utrustad med två 
skruvutmatare, bränslebered-
ning med magnetisk avskiljning 
av metallföroreningar och såll-
ning av överstort material, nö-
dinmatningsficka samt trans-
portörsystem till pannans dag-

silo. Alla diverse hjälpsystem 
samt elektrifiering är också in-
kluderade i leveransen. Kapaci-
teten är 240 m³/ h.

– BMH kommer att leverera 
viktiga delar till vårt nya kraft-
värmeverk som vi bygger för att 

säkerställa framtida leveranser av 
förnybar värme till våra kunder i 
Östersund och för att möjliggöra 
en fortsatt expansion av staden. 
Vi har goda erfarenheter från ti-
digare samarbeten med BMH 
och ser fram emot att arbeta till-
sammans i genomförandet av 
projektet, säger Ulf Lindqvist, 
affärsområdeschef på Jämtkraft 
Värme.

Leverans och montage av 
bränslehanteringsanläggningen 
kommer att ske under 2023 och 
anläggningens övertagande sker 
i början på 2025. Ordervärdet är 
cirka 60 miljoner SEK.  n

BMH Technology levererar bränslehanteringsanläggning till Jämtkraft i Östersund

Illustration över bränslehanteringssystemet vid Lugnviksverket i Östersund.

➝

» OP ERJO, WWW.OPERJO.SE

MOBILA HUGGMASKINER:

Trumhugg 7/65, skotar/lastbilshugg 100 m3s/tim Grot och helträd

Trumhugg 9/93 RCA, skotar/lastbilshugg 150–200 m3s/tim Grot, helträd, rundved

Trumhugg 12/90 RA 200–250 m3s/tim Grot, helträd, rundved

Trumhugg 15/12 RMA 300–350 mm3s/tim Grot, helträd, rundved

Skivhugg 2300 SMA 350–400 m3s/tim Rundved

STATIONÄRA MASKINER:

Trumhugg horisontalmatad 10–200 m3s/tim Rundved, ribb, bakar

Trumhugg stupmatad 10–120 m3s/tim Ribb, bakar, avkap

Flisrivare CS 614 M20II 40–80 m3s/tim Flis, bark

» OP SYSTEM, WWW.OPSYSTEM.SE

Doppstadt Inventhor valskrossar, grovkross/finkross 20–90 ton/tim Hushåll- och industriavfall, returträ, 
stubbar, trädgårdsavfall Långsamtgående, även bandgående

Doppstadt Methor valskross, grovkross/finkross 5-20 ton/tim Trä, industriavfall, grot, asfalt, betong Även bandgående och stationär

Allreco CERON stationära krossar 81-450 kW elmotor AC Avfall från industri, rivning, trädgård, 
hushåll, returträ, stubbar Stationära, eldrift

Allreco Finshredder CURO/KIMO 250-315 kW elmotor AC Brännbart material, elektronikskrot, 
papper, kartong, plast, textil

Stationära eldrivna, med fasta  
skärblad och siktroster

Doppstadt AK höghastighetskrossar med siktroster 10–50 ton/tim RT, pallar, rötter, grot, diverse brännbart 
avfall Även bandgående och stationär

Doppstadt SM  mobila trum/stjärnsiktar 20–140 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä, jord, 
sand, grus, avfall etc.

Kan utrustas med vindsikt, även bandgående  
och eldrivna

Allreco SM/SST stationära trumsiktar 20–280 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä, jord, 
sand, grus, avfall etc. Eldrivna, kapslade

Allreco DST/HS  stationära stjärnsiktar 20–240 m3/tim Biomassa, trä, kompost, mull, trä etc. Eldrivna, definierad storlek på fraktionen  
utan "stickor"

Doppstadt SWS SPLITTER skruvseparator 20–240 m3/tim Träavfall, biomassa, industriavfall, slagg, 
sten

Separerar efter materialstorlek och form,  
för svåra material

Allreco WS vindsiktar stationära 30–400 m3/tim Separerar sten/trä, trä/plast brännbart/
icke brännbar etc. Separerar lätta material från tyngre

Allreco AT materialbunker-doserare 10–440 m3 volym Trä, bark, plast, avfall etc. Materialutmatning, band av gummi el. stål,  
vandrande golv

Doppstadt WB trumtvättmaskiner 20–140 m3/tim Tvättar trä, sten, grus, plast, etc. med 
vatten Matr. tvättas i en roterande trumma, vattenrening

Doppstadt HDS/WT separering med hjälp av vatten 10–25 ton/tim Separerar trä, sten, grus, plast etc. med 
vatten Flytande separeras från sjunkande, vattenrening

Zemmler Multi Screen Trumsiktar, för mindre företag 20–30 m3/tim Byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, 
kompost m.m.

Mobila och stationära. Transporteras av  
personbil el. lätt lastbil

Zemmler Multi Screen Trumsiktar, för återvinningsindustrin 30–180 m3/tim Byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, 
kompost m.m. Mobila och stationära. Teknik med dubbla trummor

Rubble Master Kompaktkrossar  RM-GO! -serien 80-350 ton/tim Krossning av tegel, betong och asfalt 
m.m.

Extremt kraftfulla och effektiva mobila  
kompaktkrossar

Rubble Master sorteringsverk CS-serien 80–250 ton/tim För-siktning före krossning av tegel,  
betong och asfalt Lastväxlarram, flera siktfraktioner

Rubble Master siktverk HS-serien 220–600 ton/tim Siktning av sten, tegel, betong och 
asfalt m.m. Mobila bandgående siktverk
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» RECYCLINGTEKNIK, WWW.RECYCLINGTEKNIK.SE

Lindner - Stationär förkrossar typ ATLAS och Jupiter Upp till 50–80 ton/tim Trä- industri- hushållsavfall, däck, plast, 
RDF, bränsleberedning Samtliga kapaciteter är materialberoende

Lindner - Mobila krossar och shredders Upp till 50–100 ton/tim Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF 

Lindner - Antares, Micromat och Universo Beroende på produkt och 
maskin

Krossar för avfall, plaster, plast- 
återvinning, plasttvättning, RDF Universalkrossar för allmänt bruk 

Lindner - Polaris 2800 enstegskross för avfall och biobränsle Beror på produktegen-
skaper

Industri-, bygg-, hushålls- och annat 
avfall samt trä

Lindner - Stationär finkross typ Komet Kapaciteter upp till 20–30 
ton/tim

Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF

Lindner - Polaris 2800 finkross för avfall och biobränsle Upp till 25–35 ton/tim Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF

Mobila och stationära siktar i olika storlek och utförande Beror på produktegen-
skaper

Siktar med hög fraktionskontroll och 
-kvalitet

TurboSeparator-förbehandlingsanläggning för organiskt avfall Två ton/timme och uppåt För framställning av substrat för biogas

» RETEC MILJÖ, WWW.RETECMILJÖ.SE

Untha - stationära och mobila krossar med eldrivning Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast, Unthas krossar drivs med el

Untha - RS Class (långsamtgående 4 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - CR Class (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - XR Class (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - XR mobil-e (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast,

ReTec - Balöppnare och balhantering Upp till 80 ton/tim Balar av SRF, RDF, PET, blandat plast, 
papper etc.

ReTec - Anläggningar för krossning, transport och sortering Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast Designar turn-keyprojekt inom alla avfallstyper

Calamit - Magneter, överbandsmagneter, etc. Beroende på material Många standard- och  
specialdimensioner

Redwave - Optisk sortering Beroende på material Metall, trä-, industri- och hushållsavfall, 
däck, plast

Redwave XRF - sortering av tex. bottenaska Beroende på material Metaller, bottenaska, etc. Redwave XRF sorterar ut metaller ur bottenaska

Smicon - Förbehandlingsanläggningar för organiskt avfall Beroende på material Organiskt hushållsavfall, förpackat livs-
medelsavfall

» SAALASTI, WWW.SAALASTI.FI

Saalasti Chipper - modell 1209H,1212H, 1218H 150–600 m3/tim Grot, klenträd, träddelar, rundved,  
stubbar, RT etc. Horisontell tillförsel och inmatning (P45 & P63)

Saalasti Crush - modell 1218H, 1224H 150–400 m3/tim Stubbar, RT, grot, klenträd, träddelar, 
rundved Horisontell tillförsel och inmatning (P63 & P100)

Saalasti Crush - modell 0906V, 0909V m.fl. 60–400 m3/tim Bark, annat träavfall, biobränslesållrejekt Stort urval av skärenheter o knivar (P45 & P63)

Saalasti Cutter - modell 1212V, 1215V, 1218V 30–300 m3/tim Bark, annat träavfall, biobränslesållrejekt För stora anläggningar (P45 och P63)

Saalasti Grinder - modell 0906V, 0912V 30–60 m3/tim (P16) Skogsflis, förkrossat grot, trä, stubbar, 
biprodukter För reducering av förkrossat material (P32 till P12)

Saalasti Grinder - modell 0915A 30–60 m3/tim (P3&P8) Skogsflis, förkrossat grot, trä, stubbar, 
biprodukter För pellets eller bränsleberedning, matrl. max P100

Saalasti Screen Enligt förfrågan De flesta slag Såll med 30 graders nedåtlutande trappor
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Rysslands energikrig har kraf-
tigt ändrat förutsättningarna 

för den europeiska elmarkna-
den. Finansdepartementet arbe-
tar med att så snabbt som möj-
ligt ta fram två skatterelaterade 
förslag som på sikt ska öka elpro-
duktionen i kraftvärmeverk 
samt leda till energieffektivise-
ring i datorhallar.

Finansdepartementet arbetar 
för att så snart som möjligt kunna 
remittera ett förslag om att av-
skaffa avfallsförbränningsskat-
ten. Avfallsförbränningsskatten 
är en skatt som tas ut på avfall 

som förs in till en avfallsförbrän-
nings- eller samförbränningsan-
läggning, till exempel kraftvär-
meverk. Skatten infördes den  
1 april 2020.

Skatteverket har utvärderat 

avfallsförbränningsskatten och 
kommit fram till att skatten inte 
styr mot en mer resurseffektiv 
och giftfri avfallshantering på ett 
verkningsfullt och kostnadseffek-
tivt sätt vilket var ett av syftena 

med skatten när den infördes. 
Skatten har också påverkat eko-
nomin i avfalls- och samförbrän-
ningsanläggningarna negativt 
och vissa av kraftvärme- och vär-
meverk uppger att de reviderat 
sina re- och nyinvesteringsplaner 
till följd av skatten.

Mot denna bakgrund och 
med hänsyn till situationen på 
energimarknaden bör avfallsför-
bränningsskatten avskaffas. Att 
avskaffa skatten kan ha en positiv 
påverkan på effektsituationen på 
lång sikt, skriver Regeringen.  n

Regeringen vill avskaffa skatten på avfallsförbränning

Filbornaverket är ett avfallseldat kraftvärmeverk, anläggningen ägs av Öresundskraft.
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» RECYCLINGTEKNIK, WWW.RECYCLINGTEKNIK.SE

Lindner - Stationär förkrossar typ ATLAS och Jupiter Upp till 50–80 ton/tim Trä- industri- hushållsavfall, däck, plast, 
RDF, bränsleberedning Samtliga kapaciteter är materialberoende

Lindner - Mobila krossar och shredders Upp till 50–100 ton/tim Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF 

Lindner - Antares, Micromat och Universo Beroende på produkt och 
maskin

Krossar för avfall, plaster, plast- 
återvinning, plasttvättning, RDF Universalkrossar för allmänt bruk 

Lindner - Polaris 2800 enstegskross för avfall och biobränsle Beror på produktegen-
skaper

Industri-, bygg-, hushålls- och annat 
avfall samt trä

Lindner - Stationär finkross typ Komet Kapaciteter upp till 20–30 
ton/tim

Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF

Lindner - Polaris 2800 finkross för avfall och biobränsle Upp till 25–35 ton/tim Trä- rivnings, -industri och hushållsavfall, 
däck, plast, RDF

Mobila och stationära siktar i olika storlek och utförande Beror på produktegen-
skaper

Siktar med hög fraktionskontroll och 
-kvalitet

TurboSeparator-förbehandlingsanläggning för organiskt avfall Två ton/timme och uppåt För framställning av substrat för biogas

» RETEC MILJÖ, WWW.RETECMILJÖ.SE

Untha - stationära och mobila krossar med eldrivning Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast, Unthas krossar drivs med el

Untha - RS Class (långsamtgående 4 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - CR Class (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - XR Class (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast

Untha - XR mobil-e (snabbgående 1 axliga krossar) Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast,

ReTec - Balöppnare och balhantering Upp till 80 ton/tim Balar av SRF, RDF, PET, blandat plast, 
papper etc.

ReTec - Anläggningar för krossning, transport och sortering Beroende på material Träavfall, industriavfall, hushållsavfall, 
däck, plast Designar turn-keyprojekt inom alla avfallstyper

Calamit - Magneter, överbandsmagneter, etc. Beroende på material Många standard- och  
specialdimensioner

Redwave - Optisk sortering Beroende på material Metall, trä-, industri- och hushållsavfall, 
däck, plast

Redwave XRF - sortering av tex. bottenaska Beroende på material Metaller, bottenaska, etc. Redwave XRF sorterar ut metaller ur bottenaska

Smicon - Förbehandlingsanläggningar för organiskt avfall Beroende på material Organiskt hushållsavfall, förpackat livs-
medelsavfall

» SAALASTI, WWW.SAALASTI.FI

Saalasti Chipper - modell 1209H,1212H, 1218H 150–600 m3/tim Grot, klenträd, träddelar, rundved,  
stubbar, RT etc. Horisontell tillförsel och inmatning (P45 & P63)

Saalasti Crush - modell 1218H, 1224H 150–400 m3/tim Stubbar, RT, grot, klenträd, träddelar, 
rundved Horisontell tillförsel och inmatning (P63 & P100)

Saalasti Crush - modell 0906V, 0909V m.fl. 60–400 m3/tim Bark, annat träavfall, biobränslesållrejekt Stort urval av skärenheter o knivar (P45 & P63)

Saalasti Cutter - modell 1212V, 1215V, 1218V 30–300 m3/tim Bark, annat träavfall, biobränslesållrejekt För stora anläggningar (P45 och P63)

Saalasti Grinder - modell 0906V, 0912V 30–60 m3/tim (P16) Skogsflis, förkrossat grot, trä, stubbar, 
biprodukter För reducering av förkrossat material (P32 till P12)

Saalasti Grinder - modell 0915A 30–60 m3/tim (P3&P8) Skogsflis, förkrossat grot, trä, stubbar, 
biprodukter För pellets eller bränsleberedning, matrl. max P100

Saalasti Screen Enligt förfrågan De flesta slag Såll med 30 graders nedåtlutande trappor
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Norditeks EC 2000 med kombinerad 
överbandsmagnet och virvelström-
senhet för icke magnetiska metaller (t 
ex aluminium, koppar mm.) samt en 
Backers Stjärnsikt

Mälarenergi har en stor an-
läggning för bränslebered-

ning av avfall i Västerås. I bräns-
leberedningen avskiljs olika ma-
terial, så kallat rejekt. 

– Vi vill sortera rejektet i olika 
fraktioner så snabbt som möjligt 
för att materialet inte blir liggan-
de då det kan bildas fluglarver 
och flugor. Vi vill också klara de 
deponeringskrav som finns så att 
vi inte lägger brännbart material 
på deponi, förklarar Jens Nerén, 

bränslechef på Mälarenergi.
Utrustningen från Norditek 

delar upp rejektet i tre huvud-
fraktioner. En större brännbar 
fraktion, 60–70 procent, som går 
till pannan som bränsle, en min-
dre del metaller och cirka 20 pro-
cent som är en deponifraktion 
med sten och glas som följt med 
avfallet in. 

– Vi är nöjda med Norditeks 
leverans. Det är en leverantör 
som bryr sig om sina kunder och 

tar ansvar för sina leveranser. Det 
finns en serviceorganisation i 
närheten och det är skönt, säger 
Jens Nerén.

Utrustningen hanterar om-
kring 50 000 ton rejekt per år.

– Den har fungerat bra under 
de åren vi har haft den. Vi har 
utvecklat sorteringsanläggningen 
genom att vi bytt från diesel till 
eldrift för att öka driftsäkerheten. 
Vi har utvecklat och bytt vind-
siktar för att nå en bättre avskil-

ning. Vi har justerat siktdukar 
och mattor för att få så bra mass-
balans som möjligt, berättar Jens 
Nyrén.  n Text: Anders Haaker

MÄLARENERGI SORTERAR AVFALLSREJEKT I FLER FRAKTIONER

» SUNNERBY JORD OCH SKOG, WWW.ALBACH.SE

Albach Diamant 2000 Upp till 450 m3s/tim Stamved, grot Går 80 km/tim och är relativt terränggående

WÜST SMC 812 Upp till 250 m3s/tim Stamved, grot Byggt på Volvos FMX lastbil

» STENSTAN RECYCLING, WWW.STENSTANRECYCLING.SE

Dammreducering Med skum eller vatten-
dimma

Vi kan dammreducera i de flesta  
applikationer. Fabrikat: NoDust

TINGSRYDS MONTAGE AB/ TM RECYCLINGSOLUTIONS

Jenz Flishuggar 0-400 m3s Grot, stamved

Jenz Höghastighets krossar 0-400 m3s Grot, bark, kompost, RT

HAAS Långsamtgående krossar 0-100 ton RT, avfall, metall

HAAS Sorteringsverk 0-300 m3s Bark, flis, avfall, jord

» VB MASKINER, WWW.VBMASKINER.COM

Willibald - Snabb- och långsamtgående krossar    10–150 ton/tim Kompost, bark, torv, returträ, rivnings-
material, grot

Willibald - Siktar

Willibald - Kompostvändare

» VERMEER VIKING, WWW.VERMEERVIKING.SE

VERMEER HORISONTALMATADE KROSSAR (HJUL/BANDGÅENDE):

Modell HG4000, HG6000, HG6800TX, HG8000 120–250 ton/tim Grot, bark, stamved, trädelar, RT, stubb 
m.m. Diesel, el, trailer, bandgående

VERMEER TOPPMATADE/HORISONTALMATADE EL KROSSAR/TRUMHUGG

Modell HG4000E, HG4000EM, HG6000E, HG6000EM, 
TG5000E 120–200 ton/tim Grot, kortmaterial, RT, avkap, trädelar, 

stubb, bark El, trailer, bandgående

VERMEER FLISHUGGAR TRUMHUGG (PRODUKTION):

Modell: WC2500TX, HG4000, HG6000, HG6000TX,HG6800TX 80–400 m3s/tim Rundvirke, grot, trädelar, helträd, 
stamved Diesel, trailer, bandgående

Vermeer flishuggar (trädvård): 2–75 ton/tim rundvirke, grot, trädelar, stamved, 
trädvård Diesel, Bensin

Vermeer trumsiktar  50–152 m3s/tim Flis, städbark, jord, sopor m.m. Återvinning, jord m.m.

Vermeer stubbfräsar  20–150 cm Stubbar, trädvård Trädvård

» Z-TEKNIK, WWW.Z-TEKNIK.SE

Weima rivare och flistugg Upp till 100 ton/tim Materialflexibel Service och reservdelar för alla märken

Weima brikettpressar  Upp till 6 ton/tim Materialflexibel Service och reservdelar för alla märken

Nerue-Herbold hela sortimentet Upp till 100 ton/tim Plast och trä Service och reservdelar för alla märken

Z-teknik allt i materialhantering Upp till 200 m3/tim Materialflexibel Kedjetransportörer, skruvar och fickor.

Scherer Enginering, kvarnar, pelletsanl. även i container 0,5 - 8 ton/tim Trä och biomassa Service och reservdelar för alla märken

Bomatic rivare för tufft material 0,1 - 30 ton/tim Servrar, hårdiskar, däck, metallfat Service och reservdelar för alla märken


