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Förord 
 
Högskolan Dalarna driver projekt Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning 
med träpulver (STEM-projekt P11133-1) som syftar till att utveckla ett system för 
förbränning av biobränslepulver i pannor mindre än 10MW. Systemet omfattar tillverkning av 
specialpellets, transport och förvaring av pellets, direktmalning före pannan, matning och 
förbränning. En viktig fråga gäller val av lämplig utrustning för malning av pellets och 
partikelstorleksfördelningen i det pulver man får efter malning. En annan viktig fråga gäller 
hur man åstadkommer en jämn matning av pulver till brännaren. 
 
Denna rapport redovisar dels resultaten av en studie av utrustning och principer för malning 
av pellets, delvis finansierad av ett uppdrag från TPS Termiska Processer, dels en bedömning 
av delsystem för malning och dosering av pulverbrännare. Bestämning av partikelstorleks-
fördelning i det malda materialet gjordes av SLU, Röbäcksdalen.  
 
 
Borlänge december 2000  
 
 
Jan Erik Mattsson 
projektledare
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1. Inledning 
 
Träpulver kan eldas i en flamma med hjälp av en pulverbrännare och ersätta t.ex. olja. De 
flesta träpulverbrännare som används kommersiellt har en effekt på 5-10 MW. I pannor med 
högre effekt används flera brännare. Till stora kolpulverpannor som byggts om för eldning 
med träpulver levereras pulvret ofta som pellets för att underlätta transport och lagring. Före 
eldning mals dessa pellets till pulver. 
 
Många oljepannor med en effekt <1 MW skulle kunna använda träpulver om det fanns ett 
tillräckligt billigt och väl fungerande system för tillförsel och eldning. De viktiga stegen eller 
komponenterna i ett sådant system omfattar förädling av träråvaran till ett pulver som 
eventuellt ”förpackas” som pellets, transport till och lagring vid eldningsanläggningen, 
eldning samt rökgas- och askhantering. För vissa steg kan troligen kommersiellt tillgänglig 
utrustning användas, men de behöver testas och utvärderas tekniskt och ekonomiskt.  
 
Om pulvret komprimerats, dvs ”förpackats”, till pellets behövs en utrustning för krossning 
eller malning som ger ett pulver med lämplig partikelstorleksfördelning. Det är också viktigt 
att kunna dosera detta pulver till brännaren i ett jämnt och kontrollerat flöde.  
 
Partikelstorleken påverkar hur snabbt partikeln brinner. Fina partiklar brinner snabbare än 
stora partiklar. De fina partiklarna bidrar till att flamman antänds och brinner nära brännaren. 
De större partiklarna kräver en längre sträcka och bidrar till att göra flamman längre. Vid 
småskalig pulvereldning är utrymmet för lågan begränsat. För att alla partiklar ska hinna 
brinna färdigt får andelen stora partiklar inte vara för hög. Huvuddelen av pulvret ska ha en 
partikelstorlek mindre än 1mm. För att få en stabil låga krävs dessutom att det finns partiklar 
av olika storlek, från fina till större. Annars kan de fina partiklarna ha brunnit färdigt innan de 
största har antänts. 
 
En bra dosering av pulver ska därför inte bara ge ett jämnt bränsleflöde, det ska också hindra 
en segregering av partiklar som innebär att partikelstorleksfördelningen varierar. 
 
Syftet med denna rapport är att redovisa en kartläggning och test av olika sätt att mala pellets 
till pulver och värdera utrustningen i ett delsystem för malning av pellets och dosering av 
pulverbrännare med en effekt på cirka 500 kW. 
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2. Metod och material 
 

2.1 Inventering av metoder och maskintyper för malning/krossning av 
träpellets 
 
Marknaden för sönderdelningsutrustningar undersöktes genom telefonkontakter och sökning 
på nätet. 
 

2.2 Provmalning 
 
En provmalning utfördes på maskiner som enligt inventeringen visade sig vara intressanta. 
Alla prover gjordes på 8 mm pellets från Forssjö bruk, Katrineholm, med följande 
specifikationer: 
• Densitet  ca 650 kg/m3 
• Fukthalt  7-9 vikt % 
• Askhalt   ca 0,5 vikt % (TS) 
• Råvara  Torkat sågspån 
• Energiinnehåll 4800 kWh/ton ±100 
• Förpackning 20 kg plastsäck 
 
Provningarna utfördes den 11-13 april, år 2000, i Lidköping (Akron), i Saeby, Danmark 
(Skiold) och i Årjäng (YSTA-37 hos en lantbrukare). 
 
Vid provningarna noterades: 
• Tider för malning av 20 kg pellets 
• Tomgångsström och ström under malning, med tångampèremeter. 
• Elmotordata 
• Allmänna intryck av maskinen 
• Tillverkarens uppgifter om underhållsbehov 
 
Ca 100 kg av varje materialfraktion togs tillvara för siktning och eldningsförsök. 
 

2.3 Bedömning av pulverkvalitet 
 
Träpulvrets partikelstorlekssammansättning bestämdes av SLU, Röbäcksdalen, genom 
sållning i en Fritsch skaksikt. För pulver från hammarkvarn och skivkvarn användes 3, 2, 1, 
0,8, 0,5, 0,25 och 0,125 mm DIN-såll. För pulver från spannmålskross och ärtkross användes 
5, 2, 1, 0,8, 0,5, 0,3 mm DIN-såll. 
 
För att ett pulver ska bedömas som lämpligt för småskalig eldning krävs en jämn 
fraktionsfördelning mellan 0 och 1 mm. Enstaka pulverkorn kan vara större. Eftersom pulvret 
skall brinna i en fribrinnande flamma bestämmer eldstadsutrymmet största tillåtna 
partikelstorlek. Hinner inte pulvret brinna ut i eldstadsutrymmet kan skorstenen bli överhettad. 
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Oförbrända större partiklar kan även ansamlas i glödande bäddar i pannan och ha mycket lång 
efterbrinningstid med dålig förbränning som följd.

�

 

2.4 System för malning och dosering 
 
Inga praktiska prov med kombinationer av kvarn och dosering har gjorts. Värderingen av de 
olika systemlösningarna baseras på exempel på hur systemet kan byggas upp och enskilda 
komponenter som kan ingå. Brännaren antas ha en förbrukning av maximalt 100 kg bränsle i 
timmen vilket motsvarar knappt 500 kW värmeeffekt. 
 
Två principiellt olika system diskuteras. Det ena systemet bygger på att kvarnen mal mot ett 
buffertlager med doserare. I det andra finns en doseringsskruv till kvarnen som mal 
kontinuerligt varefter pulvret går direkt till brännaren. 
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3. Resultat och diskussion 

3.1 Inventering av metoder och maskintyper för malning/krossning av 
träpellets 
 
Maskiner i lämplig storlek och realistiskt kostnadsläge finns främst i jordbrukssektorn. Det 
finns även kvarnar för process- och livsmedelsindustri m m men de som hittades kostade 
mångfalt mer än jordbruksmaskinerna. 
 
De maskiner som bedömdes intressanta kan indelas i följande typer: 
• Hammarkvarn 
• Skivkvarn 
• Spannmålskross 
• Ärtkross 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Snitt genom hammarkvarn(till vänster) och skivkvarn (till höger). 
 
Hammarkvarnen är uppbyggd kring ett roterande centrum med ett antal rörliga slagor, typiskt 
12-24 st fördelade på 4 upphängningsbultar, som slår sönder materialet tills det är så litet att 
det kan passera genom sållet som omsluter hjulet med slagorna. Hammarkvarnen är robust 
och enkel. Hjulet med slagorna sitter direkt på motoraxeln och malgodset matas in centralt. 
Underhållet består i byte av slitdelarna såll och slagor. Slagorna kan ofta vändas fyra gånger 
innan de byts ut helt. Hammarkvarnen kan förses med fläktvingar som ökar kapaciteten och 
medger att kvarnen själv kan suga till sig och transportera bort material upp till något tiotal 
meter.  
 
Skivkvarnen består av en fast och en roterande skiva mellan vilka materialet mals, från 
centrum mot periferin. Skivorna kan vara av stål, sten eller annat material. Den skivkvarn som 
undersöktes här har en inre förkrossningszon av stål och en yttre slutmalningszon med 
skärytor av hårdmetall. Den rörliga skivan sitter direkt på motoraxeln. Skivkvarnen har  
endast svag fläktverkan. 
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Figur 2. Spannmålskross (till vänster) och ärtkross (till höger). 
 
Spannmålskrossen består av två motroterande valsar monterade i ett kraftigt stativ. Materialet 
matas ned mellan valsarna och kläms sönder eller plattas ut. Krossen kan ha en ställbar spalt 
på någon millimeter mellan valsarna, eller så kan valsarna vara fjäderbelastade. Ärtkrossen är 
en valskross som dessutom har en tredje, mindre vals som förkrossar och matar ned materialet 
mot huvudvalsarna. 
 

3.2 Provmalning 
 
Fyra maskiner valdes ut för provning, hammarkvarn, skivkvarn, spannnmålskross (valskross) 
och ärtkross. 
 
 
Tabell 1. Maskiner för provning av sönderdelning av pellets.  
Kvarntyp Tillverkare Beteckning Märkeffekt Pris exkl moms 
Hammarkvarn Akron, Sverige HS 40 4 kW (3,0) 1 8.200:- 
Skivkvarn Skiold, Danmark SK 2500 7,5 kW (5,5) 1 35.000:- 
Spannmålsskross Akron, Sverige K 500 7,5 kW 36.900:- 
Ärtkross Polsk YSTA M-37 7,5 kW 18.500:- 
1 Effekt inom parentes gäller alternativ motor. 
 
Kvarnarna kan även levereras med mindre motor än de som provades, men sådana fanns inte 
tillgängliga vid provningstillfället. 
 
 
Tabell 2. Resultat av provmalningar. 
Kvarntyp Märkeffekt, 

kW 
Malningsgrad Kapacitet, 

kg/h 
Energiåtgång, 

kWh/ton 
Tomgångs-
effekt, kW 

Effekt vid 
drift, kW 

Hammarkvarn 4  Såll 4,5 mm 740 4,5 2 3 
Hammarkvarn 4 Såll 3 mm 740 6 2 4 
Hammarkvarn 4 Såll 2 mm 380 17 2 7 
Hammarkvarn 4 Såll 1,5 mm 185 36 2 7 
Skivkvarn 7,5  Spalt 2 mm 1450 3 4 4,5 
Skivkvarn 7,5 Spalt 1 mm 1200 4 4 5 
Skivkvarn 7,5 Spalt 0,1 mm 1050 7 4 7 
Spannmålskross 7,5  2100 3 2 6 
Ärtkross 7,5  2200 3 4 7 
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Allmänna intryck 
 
Hammarkvarnen är enkelt och prydligt byggd. Den bullrar och dammar måttligt. Luftflödet är 
måttligt. Byte av såll sker utan verktyg genom att man lossar fyra vred och lyfter på en 
täckplatta. Då blir även de 12 slagorna åtkomliga för inspektion.  De demonteras för vändning 
eller utbyte genom att man lossar fyra muttrar. 
 
Skivkvarnen är solid och kompakt. Inställningen av malningsgrad sker steglöst med ett vred 
(kan även fjärrstyras). Den finaste malningen fås då skivorna nästan går mot varandra, vilket 
ger en produkt som i grovlek närmast liknar resultatet från hammarkvarnen med 3 mm såll. 
Den bullrar och dammar något mindre än hammarkvarnen. Luftflödet är litet. För att  renovera 
malskivorna krävs arbete i verkstad. 
 
De båda krossarna ger samma intryck; de bullrar och skakar kraftigt och det krävdes hörsel-
skydd, vilket inte behövdes för kvarnarna. De dammar dock mindre och ger inget luftflöde. 
Maskinerna innehåller ett större antal fasta och rörliga delar som med tiden bör innebära ett 
större underhållsbehov än för kvarnarna. Krossprodukten är en inhomogen blandning av 
sönderdelade och tillplattade pellets. De tillplattade flagorna faller sönder ytterligare vid 
hantering. Eftersom krossarna inte synes ha några fördelar framför kvarnarna behandlas de i 
det följande mer översiktligt.  
 
 
Effektbehov 
 
Både skivkvarnen och hammarkvarnen går att få med mindre motor än med dem som 
prövades, 5,5 kW i stället för 7,5 kW och 3 kW i stället för 4 kW, respektive. Detta spelar 
knappast någon roll för investeringen, men kan ha betydelse för driftkostnaden, beroende på 
hur matning och dosering anordnas. Om kvarnen mal intermittent mot ett buffertlager spelar 
märkeffekten liten roll, men i ett system där kvarnen går kontinuerligt blir tomgångsströmmen 
viktigare. Om t ex brännaren går med 200 kW effekt och skivkvarnen har en tomgångseffekt 
på 4 kW motsvarar det 2 % av värmeeffekten i pannan, vilket kan bedömas som onödigt 
mycket. Med den mindre motorn blir troligen tomgångseffekten omkring 3 kW. Enligt 
leverantörerna blir malkapaciteten ca 30 % lägre med det mindre motoralternativet för båda 
kvarnarna. 
 
 
Underhållsbehov 
 
Ingen av kvarnleverantörerna har några uppgifter om hur slitaget på kvarnarna blir vid 
malning av träpellets. Vid malning av säd uppger Akron att hammarkvarnen klarar högst 100 
ton säd med 1,5 mm såll och ca 300 ton säd med 3 mm såll innan sållet behöver bytas. 
Underhållsbehovet beror mycket på sädens renhet. Efter regniga somrar då jorden skvätter upp 
på säden slits sållen betydligt mer. Skiold uppger att skivkvarnen med hårdmetallskär ska 
klara minst 5000 ton säd utan underhåll av malskivorna.  
 
Eftersom träpellets från snickeriråvara är en mycket ren produkt och eftersom materialet redan 
är malt en gång kan man anta att underhållsbehovet är lägre än för malning av säd, men hur 
mycket lägre är svårt att säga utan långtidsprov med pellets. Vid en pelletsförbrukning av 375 
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ton per år kanske det kan handla om underhåll av hammarkvarnen en eller två gånger per år 
och av skivkvarnen en gång vart tionde till femtonde år.  
 
Tabell 3. Priser på slitdelar. 
Maskin Slitdelar pris, kr 
Hammarkvarnen 1 sats slagor, stål 840 
 1 såll, stål 280 
Skivkvarnen 1 sats förmalningskivor, stål 1.000 
   1 par slutmalninsskivor, hårdmetall 10.000 

 
Uppskattningsvis blir kostnaden för byte av slitdelar ca 1 kr/MWh för hammarkvarnen och 0,5 
kr/MWh för skivkvarnen. 
  

3.3 Bedömning av pulverkvalitet 
 
Resultatet av sållning i skaksikt framgår av figur 3.  

Figur 3. Siktkurvor från hammarkvarn, skivkvarn, spannmålskross och ärtkross. 
 
Alla testade pulvertyper innehöll en blandning av olika partikelstorlekar, vilket är bra. 
Kriteriet att partikelstorleken ska vara mindre än 1 mm uppfyller de däremot olika väl. 
Hammarkvarnen med 1,5 och 2 mm såll gav pulver där endast någon procent av materialet 
hade en partikelstorlek över 1 mm. Dessa pulver bedöms passa för småskalig pulvereldning. 
Hammarkvarnen med 3 mm såll och skivkvarnen med spalten inställd på 0,1 mm gav pulver 
där cirka 90% av materialet hade en partikelstorlek under 1 mm. Detta pulver kan möjligtvis 
duga för pulvereldning från cirka 1 MW och uppåt. Hammarkvarnen med 4,5 mm såll och 
skivkvarnen med 1 och 2 mm spalt gav pulver som bedöms olämpligt för småskalig 
pulvereldning. Spannmålskrossen och ärtkrossen gav ett material som inte ens uppfyller 
definitionen på bränslepulver eftersom betydligt mer än 50% av materialet har en 
partikelstorlek över 1 mm. 
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3.4 System för malning och dosering 
 
Två principiellt olika system för malning och dosering diskuteras: 
1. Kvarnen mal mot ett buffertlager med doserare. Nivåvakt i buffertlagret styr matarskruv 

och kvarn. 
2. En doseringsskruv matar kvarnen som mal kontinuerligt. Pulvret går direkt från kvarnen till 

brännaren. 

 
Figur 4. Principskiss för två olika system för malning och dosering av pulver. 
 
Brännaren antas ha en förbrukning av maximalt 100 kg bränsle i timmen (knappt 500 kW 
värmeeffekt). Kvarnen antas vara en hammarkvarn med 4,5 mm såll eller en skivkvarn med 2 
mm spalt. Då ligger malningskapaciteten mellan 7 och 14 gånger över vad brännaren 
maximalt behöver, och kvarnen kan mycket väl köras intermittent.  
 
 
Malning med buffertlager 
 
Detta är en lösning där de ingående delprocesserna finns demonstrerade i liknande 
tillämpningar, varför sannolikheten bör vara god att systemet kan fungera utan omfattande 
prov och justeringar. Ett frågetecken är hur det findammiga luftflödet från kvarnen ska tas om 
hand. Luftflödet från kvarnarna är väsentligt mindre än brännarens luftbehov, så det bör gå att 
föra in det i primärluftflödet så man slipper kostnaden och besväret med separat 
dammhantering. 
 
I detta fall kan kvarnen gå kontinuerligt eller intermittent. Matningen till kvarnen sker med 
skruv med konstant matning, lagom avpassad för kvarnens kapacitet. Matningen styrs av en 
nivågivare i buffertlagret som slår av och på skruven. Om kvarnen ska gå intermittent finns en 
fördröjning så kvarnen kommer upp i varv innan skruvmatningen börjar. Kontinuerlig gång 
innebär att man slipper slå av och på kvarnen, men tomgångsströmmen medför en märkbar 
kostnad, se tabell 4. Om luftflödet från kvarnen ska tillföras primärluften (för att lösa 
dammproblemet) kan det vara enklare med kontinuerlig drift (jämnare luftflöde). 
 
Doseringen sker från botten av buffertlagret. Vi har identifierat tre möjliga doserare: 
• Multiskruvdoserare från Tomal. En beprövad industriprodukt med ett antal motroterande 

skruvar som ger mycket jämn matning. Pris ca 20.000:- 
• En cellmatare som utvecklats för träpulver vid SLU i Garpenberg och används vid ett 

pulverförbränningsprojekt vid SERC/EKOS, Högskolan Dalarna. Mataren är patenterad, 
enkel och kompakt och provad i begränsad omfattning. 

 
Skruv 

Buffert med 
nivåvakt Doserare 

Silo 
Kvarn 

Primärluftfläkt 

 

Kvarn 

Primärluftfläkt 

Silo 

Doseringsskruv 
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• Mafa tillverkar produkten Rotofill, en cellmatare som säljs i några exemplar per år till 
främst plastindustrin. Den har inte provats med träpulver, men kan eventuellt vara lämplig. 
Pris ca 17.600:-. 

 
I tabell 4 redovisas ett räkneexempel för malnings- och doseringskostnaden med följande 
förutsättningar: 
• Drifttid  6000 timmar 
• Medeleffekt 300 kW i brännaren 
• Pelletskostnad 180 kr/MWh 
• Elkostnad  160 kr/MWh 
• Kapitalkostnad 15 % av investeringen (avskrivning och ränta) 
• Underhåll  5 % av investeringen per år  

    
Tabell 4. Exempel på ungefärliga kostnader vid malning med buffertlager.  
 Hammarkvarn 

intermittent 
Hammarkvarn 
kontinuerligt 

Skivkvarn 
intermittent 

Skivkvarn 
kontinuerligt 

Investering 1 (kr) 71 200 71 200 98 000 98 000 
Kapitalkostnad (kr/år) 10 700 10 700 14 700 14 700 
Underhåll (kr/år) 5 500 5 500 5 800 5 800 
Driftkostnad (el) 2 (kr) 360 2 100 200 2 900 
Totalkostnad (kr/år) 16 500 18 300 20 700 23 400 
Totalkostnad (kr/MWh) 9 10 11 13 
1 Investeringen innefattar skruv, kvarn, doserare, styrning och montering.  
2 Driftkostnaden innefattar endast el till kvarnen. 
 
Totalkostnaden för malning och dosering blir i exemplet mellan 9 och 13 kr per MWh eldad 
pellets, alltså mellan 5 % och 7 % av kostnaden för bränslet.  
 
 
Kontinuerlig malning 
 
I detta fall sker doseringen med variabel skruvmatning före kvarnen som mal kontinuerligt. 
Behovet av buffertlager och separat doserare bortfaller helt. Om kvarnen förmår jämna ut 
pulserna från en enkel skruv kan en sådan användas, annars behövs en bättre matning, typ 
Tomalskruven. Denna lösning är så vitt vi vet obeprövad i denna storleksklass, men om den 
fungerar kan årskostnaden för malning och dosering sänkas betydligt, jämfört med systemet 
med buffertlager. Systemet blir också kompaktare och enklare. Det behövs emellertid 
praktiska prov för att man skall kunna bedöma om denna systemtyp kan fungera eller inte.  
 
Några frågor som behöver besvaras är: 
• Hur påverkas bränsleflödet av variationer i densitet och trasighet hos pelletsråvaran? 
• Hur mycket jämnar kvarnen ut pulserna från en enkel skruv? 
• Hur fungerar kvarnen vid små materialflöden? 
• Hur liten motor kan kvarnen ha vid minimerad tomgångseffekt och bibehållen 

malförmåga? 
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4. Slutsatser 
 
Vid inventeringen av kvarnar för malning av pellets till pulver hittades fyra typer av lämplig 
storlek och i realistiskt kostnadsläge. Det var hammarkvarn, skivkvarn, spannmålskross och 
ärtkross. Dessa testades genom provmalning av standardpellets. Därefter bestämdes partikel-
storleksfördelningen i det malda materialet genom sållning i skaksikt. 
 
Hammarkvarnen kan förses med såll med olika hålstorlek som bestämmer hur mycket 
materialet måste slås sönder innan det kan passera genom sållet. Hammarkvarnen bullrar och 
dammar måttligt och har ett måttligt luftflöde. Inspektion och byte av slagor är enkel. Med 1,5 
och 2 mm såll ger den ett pulver som enligt sållanalys kan bedömas som användbart för 
småskalig pulvereldning. Därmed behöver inte specialpellets tillverkas utan standardpellets 
kan användas. 
 
Skivkvarnen bullrar och skakar något mindre än hammarkvarnen och har ett mindre luftflöde. 
Inspektion och renovering av malskivorna kräver verkstad. Med normal spalt på 1 – 2 mm 
mellan fast och rörlig skiva ger den ett pulver med en för hög andel stora bitar och bedöms i 
nuläget vara olämpligt att använda för småskalig pulvereldning. Med en minimal spalt på 0,1 
mm mellan skivorna får man dock ett pulver som enligt sållanalys påminner om pulver från 
hammarkvarnen med 3 mm såll. Det kan möjligtvis duga för pulvereldning från 1 MW och 
uppåt. 
 
Både spannmålskrossen och ärtkrossen bullrar och skakar kraftigt och ger ett material som 
består av en blandning av pulver och tillplattade pellets som faller sönder vid ytterligare 
hantering.  Det bedöms i nuläget olämpligt för småskalig pulvereldning. Eftersom betydligt 
mer än 50% av materialet har en partikelstorlek över 1 mm uppfyller det inte ens definitionen 
på bränslepulver. 
 
Hammarkvarnar är tillräckligt små och billiga för att vara lämpliga även i små anläggningar 
på 10 – 100 kW. Skivkvarnar är däremot i nuläget alltför dyra för så små anläggningar. 
 
Pågående utveckling av eldningstekniken, bl.a. små cyklonugnar, kan leda till helt andra krav 
på bränslet än de som gäller nu. Även pulver med en högre andel stora partiklar kan i 
framtiden bli lämpligt som bränsle i småskalig eldning. 
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Bilaga 1. Förteckning över leverantörer av utrustning 
 
AB AKRON-maskiner, 531 04 Järpås, Sverige 
Hammarkvarn HS-40, spannmålskross K-500 
Tel 0510-914 00, fax 0510-916 49, www.lantbruksnet.se/akron/index.htm 
Kontaktperson Ingvar Larsson 
 
SKIOLD Saeby A/S, Postbox 143 DK-9300 Saeby, Danmark (nära Fredrikshamn) 
Skivkvarn SK2500 
Tel +45-99 89 88 87, fax, +45-99 89 88 77,  www.skiold.dk/dansk/startdk.htm 
Kontaktperson i Saeby Carsten Elefsen 
Kontaktperson SKIOLD Sverige: 
Bengt-Åke Bengtsson 
Tel 0510-54 63 40, 070-686 41 80 
 
YSTA-Maskiner AB 
Polsk ärtkross M-37 
Box 1066, 271 00 YSTAD, Sverige 
Telefon  0411 - 139 50, fax  0411 - 739 05 
Kontaktperson Fredrik Lidberg  
 
MAFA i Ängelholm AB, Framtidsgatan 3, 262 73 Ängelholm 
Doserare Rotofill, hammarkvarn President 4K 
Tel 0431-881 40, fax 0431-41 15 01, www.mafa.se 
Kontaktperson Thomas Nilsson 
MAFA har en dansk hammarkvarn, President 4K, som liknar AKRON HS 40. Den har 
använts vid Högskolan Dalarna för malning av pellets och torr flis och den fungerar ungefär 
som Akron-kvarnen. 
 
Tomal AB S-310 58 Vessigebro Sweden 
Multiskruvdoserare 
Tel: +46 (0)346 - 71 31 00 
Fax: +46 (0)346 - 71 31 39 
www.tomal.se 
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