Der er penge i spildtræet
Genanvendelse af spildtræ
i træindustrien er ikke blot
miljørigtigt, det er rigtig
godt for økonomien, lyder
det fra maskinleverandør.
I disse

tider, hvor grøn omstilling er et

tema for de fleste produktionsvirksomheder, er der mange gode grunde

til at udnytte

spildtræ, spåner, savsmuld og lignende til f.eks. brændsel
eller lignende formå1.
Det er budskabet fra Rasmus Thrane
fra Thrane Maskiner.
Han tilføjer, at mange virksomheder

i

dag betaler penge for at komme af
med resttræ, spåner og savsmuld,
hvorfor der er en øget interesse for
løsninger, der eksempelvis kan omdanne spildtræet til træflis og briket-

ger

ter.

Rasmus Thrane

oplever en massiv efterspørgsel efter løsninger, der kan omdanne et ellers værdiløst spildprodukt til et nyt

man altid sammensætter en komplet
løsning, der er tilpasset den enkelte
virksomhed.
Han tilføjer, at virksomheden blandt
andet forharrdler maskiner fra tyske
Gross (Weima), der er blandt de største
producenter af løsninger til neddeling
og brikettering, og som har leveret
over 28.000 anlæg. Alle maskiner bli-

- Vi

og salgbart produkt, fortsætter Rasmus Thrane og påpeger, at de fleste
løsninger nemt kan integreres med
eksisterende udsugningsløsninger.
- Derved kan man grundlæggende set,
producere træbriketter eller flis uden

til andre typer produktionsvirksomheder med affaldsprodukter som
plast, isolering, papir og pap, påpeger
og understreger, at

ekstra personale og store produkti-

ver produceret på egne fabrikker

onsenheder.

Tyskland.

spildtræ til at tage kontakt for at høre
mere om løsningerne og se eksempler
på de anlæ9, der allerede er installeret
i danske virksomheder.
5e mere på www.thranemaskiner.dk.
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Rasmus Thrane opfordrer alle med
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Lgsningerne skræddersys
til opgaven
Thrane Maskiner har 15 års erfaring
med rådgivning og salg af løsninger
inden for neddeling og brikettering.
lkke blot til træindustrien, men også til
mange andre virksomheder, der ek-
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sempelvis har store mængder af
træemballage og paller.
- Og vi har også leveret mange løsninTræ-&Møbelindustri I nr.z I martszotT
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