
Er du i tvivl om hvilket produkt, der passer til netop dit fyr?? Så fortvivl ikke, vi har over 20 års erfaring med 

træpiller og biobrændsel, og vi hjælper dig gerne. Vi er kun et opkald væk. 

Sørensen Biobrændsel - Når kvalitet betyder noget. 

 

 

 
 

 

Træpiller & Biobrændsel i løs vægt 
Alle produkter leveres som tip-, blæs- eller walkingfloorbil* 

Prisliste gældende fra 16/5-2022 
Nedenfor finder du priserne pr. ton ekskl. moms samt (inkl. moms) 

 

• 6 mm DK-Træpille KL 1. DIN PLUS (Sigtede) - eff. 4300 kcal/kg - 0,3% Aske - 650 kg. pr. m3 
 

3-4 ton lev*:  5-9 ton lev:  10-18 ton lev:  30-35 ton lev: 

   3230 kr. pr. ton    3030 kr. pr. ton      2980 kr. pr. ton DAGSPRIS kr. pr. ton 

(4037,50)  (3787,50)  (3725,00)  (DAGSPRIS) 

 

• 8 mm - Træpille KL 1. (Sigtede) - eff. 4300 kcal/kg - 0,4% Aske - 650 kg. pr. m3 
 

3-4 ton lev*:  5-9 ton lev:  10-18 ton lev:  30-35 ton lev: 

   3230 kr. pr. ton    3030 kr. pr. ton      2980 kr. pr. ton DAGSPRIS kr. pr. ton 

(4037,50)  (3787,50)  (3725,00)                   (DAGSPRIS) 
 

• Grov Træpillesmuld 0-8mm - eff. 4300 kcal/kg - 0,5% Aske - 500 kg. pr. m3 

 

3-4 ton lev*:  5-9 ton lev:  10-18 ton lev:  38-40 ton lev: 

    2350 kr. pr. ton     2150 kr. pr. ton      2100 kr. pr. ton DAGSPRIS kr. pr. ton 

           (2937,50)            (2687,50)              (2625,00)            (DAGSPRIS) 

 

• 8 mm Solpiller m. smuld - eff. 4300 kcal/kg - 2-4% Aske - 600 kg. pr. m3 
 

3-4 ton lev*:  5-9 ton lev:  10-18 ton lev:  30-35 ton lev:                                                                                                                                                             

2150 kr. pr. ton     1950 kr. pr. ton      1900 kr. pr. ton          DAGSPRIS kr. pr. ton 

(2687,50)  (2437,50)  (2375,00)  (DAGSPRIS) 

 

• Roefrø/Piller (Kun til brændsel) - eff. 3900 kcal/kg - 4% Aske - 400-600 kg. pr. m3 
 

3-4 ton lev*:  5-9 ton lev:  10-18 ton lev:  30-35 ton lev: 

    1275 kr. pr. ton    1075 kr. pr. ton       1025 kr. pr. ton DAGSPRIS kr. pr. ton 

            (1593,75)             (1343,75)               (1281,25)            (DAGSPRIS ) 
 

Alle priser er incl. levering i hele Jylland & Fyn 

* Ved blæs er der blæsetillæg på 30 kr. + moms pr. ton* 3-4 ton levering kun efter nærmere aftale 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

*Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl og prisændringer. 

 

WWW.SØRENSEN-BIOBRÆNDSEL.DK 
HUSK DU ALTID KAN BESTILLE ONLINE 

Husk du også kan se vores mange videoer, bl.a. vores video omkring levering af træpiller blæst ind 
 

Sørensen Biobrændsel 
Industriparken 15, 9575 Terndrup – CVR. 42503738 
Per Sørensen: 40826010 – Mads Sørensen: 40827395  

www.sørensen-biobrændsel.dk - Per@transport-handel.dk  
 Sparekassen Danmark – Reg. Nr. 9805 Konto nr. 20 77 93 15 14 

Din kvalitets sikre leverandør af biobrændsel siden 1996 & i fremtiden. 

 

 

 

 

 


