Demonstrationsdag kring ”ny” halmteknik i Trelleborg
Den 18 september hölls en demonstrationsdag kring ”ny” halmteknik vid Bal & Bobcats
värmeanläggning i Trelleborg, och hela kedjan från pressen, uppsamling, till användning i
värmeverket visades upp.

Demonstration av Transtacker i Trelleborg.

Programmet för dagen var att få en demonstration/visning av ny halmteknik. Bl.a. visades en
balplockar, Transtacker från engelska Bigbale Co (South) upp för första gången i Sverige.
Balplockaren har fördelen att dels kunna plocka upp balarna från fältet och stapla vid fältkant
för att vid ett senare tillfälle även hämta och transportera staplarna. Detta är möjligt p.g.a. det
sätt som maskinen staplar balarna, omlott med kortsida alternativt långsida ut vilket gör
stapeln stabilare. Maskinen kan lasta upp till 12 storbalar med en vikt på 650-700 kg per bal.
Maxlast är ca 9 ton. Maskinen kan enkelt anpassas till olika storlekar av fyrkantbalar. Utöver
Transtackern fick deltagarna möjlighet att se närmare på Bal & Bobcats andra maskiner. Bal
& Bobcat har idag 4 st pressar, 2 Heston/MF pressar och 2 Krone pressar med hack. Bal &
Bobcat använder själv 2 självlastande vagnar för 10 balar från engelska Big Bale (North) vid
uppsamling av balarna på fältet.

Demonstration av Transtacker i Trelleborg.

Efter maskindemonstrationen fick deltagarna en visning av värmeverket, en anläggning som
togs i drift 2007 och har en kapacitet på 1 MW. Pannan är en nyckelfärdig halmanläggning
från danska Linka.

Halmeldad värmeanläggning i Trelleborg.

Balbana till riven.

Linka panna.

Bal & Bobcat deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sedan
sommaren 2011 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Halm till mellanstora
värmeanläggningar (1-5 MW) - från åker till färdig värme” som ska pågå till 2013. Projektet
finansieras av Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet. Projektets mål är att utveckla,
optimera och demonstrera värdekedjan för halm från produktion till slutanvändning. På detta
sätt ska kunskap om halm som energiråvara spridas i landet.
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