
Naturlig pellets av  
 skog, vind och omtanke



När det bara ska fungera

SCA Pellets av skog,  
vind och omtanke. 

Från den förnybara skogen,  
klimatsmart tillverkad  

med omtanke om miljön. 

Personlig service och hjälp 
att optimera förbränningen  

för att få ännu bättre  
ekonomi i pelletseldningen,  

med minsta möjliga  
arbetsinsats. Det är också  

omtanke, om dig och din  
vardag.



Med SCA Pellets får du hög  
kvalitet och personlig service

SCA Pellets är klimatneutral – och klimatsmart
Träpellets är miljövänlig, förnybar energi som tillverkas av  
sågspån och kutter. Spånet torkas och pressas till pellets,  
ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Trä- 
pellets kan eldas i både kaminer, villabrännare och stora 
värmeverk.

Träpellets ingår i naturens kretslopp och är klimatneutralt.  
När du eldar med pellets sker ingen försurning, inga skad- 
liga koldioxidutsläpp och ingen påskyndning av växthus- 
effekten. 

Väljer du SCA Pellets gör du dessutom ett klimatsmart val.
Vi driver vår pelletsproduktion med bioenergi, el från vind 
alstrad på SCAs mark och energiöverskott från närliggande 
industri. Dessutom levererar vi vår restvärme till fjärrvärme- 
nätet.

Därför är vår pellets inte bara klimatneutral, den är klimat- 
smart också. Eldar du med SCA Pellets bidrar du till ett  
hållbart samhälle.

Ingen skog avverkas enbart för pelletstillverkning
SCA bedriver skogsbruk för att producera sågtimmer. Det 
som inte kan bli trävaror blir papper, massa eller bioenergi  
i ett mycket effektivt system där hela trädet tas till vara. 
Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin,  
sågspån från gran och tall. 

Pellets för dig som bryr dig om skogen och vår miljö
Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och 
färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt 
med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk 
mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. 
Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt 
och acceptabelt ursprung.

Teknisk rådgivning – för ännu bättre pelletseldning 
Som kund hos oss eller våra återförsäljare kan du få tips för 
att optimera din anläggnings förbränning och få ännu bättre 
ekonomi i pelletseldningen. Kontakta vår tekniska kundtjänst, 
0611-244 26. Du kan också få råd gällande ditt bulkförråd 
och svar på dina frågor kring eldningen. Kontakta kundtjänst 
för support, 0611-244 26.

Produktsortiment 
SCA Pellets finns som 6 och 8 mm, förpackad i småsäck,  
16 kg på pall (832 kg), eller i storsäck, 600 kg. I stora delar  
av Sverige levereras också pellets i lösvikt (bulk). För djurhåll-
ning tillverkar vi en särskild produkt, Stallpellets. 

Hög och jämn kvalitet
Vi har mer än 25 års erfarenhet av vad som krävs för att göra 
en energirik pellets med hög och jämn kvalitet. Ju jämnare 
kvalitet, desto större möjlighet till störningsfri uppvärmning. 
SCAs pellets har genom åren fått högsta betyg, både av  
Energimyndigheten och Råd & Rön, och har värden bättre  
än Svensk Standard EN ISO 17225-2, kvalitet A1 (grupp 1). 

Hur ska pellets förvaras?
Förvara pellets på torrt underlag, väl skyddad från regn, snö, 
väta, fåglar och UV-ljus. Pelletspallar kan lagras utomhus om 
de är väl övertäckta. Var uppmärksam på kondens. Har pall- 
emballaget brutits måste säckarna täckas. 

Fördelar med att köpa SCA Pellets
• Högt energivärde och jämn kvalitet
• Produktvärden bättre än Svensk Standard A1
• Kontrollerad råvara, inga tillsatser
• Produktionen sker nästan uteslutande med förnybar 

energi
• Personlig service på dina villkor  
• Teknisk rådgivning för ännu bättre pelletseldning



Diameter

millimeter6 och  8 

Volymvikt
cirka 650 kg/m3

Energivärde
minst 4,9 kWh/kg

Askhalt

< 0,5 procent

Fukthalt

7 procent





www.sca.com/pellets

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen,  
Europas största privata skogsinnehav.  

Kring denna unika resurs har vi byggt en  
välutvecklad värdekedja baserad på förnybar  

råvara från våra egna och andras skogar.  
Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar,

massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för  
skogsägare och effektiva transportlösningar.

Återförsäljare
Köpa pellets
Till stora delar av landet kan du beställa din pellets av SCAs 
kundtjänst – och köpa din pellets lokalt. Pris, tilläggstjänster 
och leveransvillkor skiljer mellan de olika beställningssätten. 

Lokala återförsäljare
SCAs pellets finns hos ca 250 återförsäljare runt om i Sverige. 
De flesta erbjuder både hemleverans och avhämtning av  
pallar och säckar. Kontakta din återförsäljare för information 
om lokalt pelletserbjudande.

Kundtjänst och teknisk rådgivning
Vår kundtjänst tar emot din pelletsorder, besvarar dina frågor 
om allt från pelletsproduktion och lokala återförsäljare till avtal 
och teknik; telefon: 0611-244 26, e-post: pellets@sca.com


