
 

Priser på træpiller til levering i juni måned 2017 

Hele træk. 

 

HP træpiller. Dansk produceret, 896 kg pr palle, inkl. pallehætte/krymp. 

Se analyse af pillen på vores hjemmeside. 

30 paller, frit leveret din adresse. 

PRIS 1470,- kr. pr palle. 

Du kan frit vælge mellem 6 eller 8 mm eller evt. mixe et læs. 

Kunde skal selv læsse af. Der er afsat 1 time til aflæsning. Tidsforbrug ud over 1 time, faktureres 

som ventetid efter gældende takster.  

Vi kan også tilbyde at læsse af med truck.  

+ 25,- kr. pr palle. 

Mulighed for at få leveret 2 forskellige steder med max 30 km afstand 

+ 30,- kr. pr palle. 

Prisen er gældende i det midtjyske, leveret juni måned 2017. 

 

Skovgaard Energy 8 mm træpiller. 975 kg. Wrappet med topfolie. 

28 paller, frit leveret din adresse op til 49 km fra Århus havn. 

PRIS 1600,- kr. pr palle. 

Kunde skal selv læsse af og feje containeren. Der er afsat 1 time til aflæsning. Tidsforbrug ud over 

1 time, faktureres som ventetid efter gældende takster. Manglende rengøring af container 

faktureres efter gældende takster. 

Mindre tillæg ved større afstand fra Århus havn.  

Prisen gælder for levering i juni 2017. 



 

Forssjö Pellets 8 mm piller fra Sverige. 896 kg. Wrappet. 

33 paller, frit leveret din adresse. 

PRIS 1470,- kr. pr palle. 

Kunde skal selv læsse af. Der er afsat 1 time til aflæsning. Tidsforbrug ud over 1 time, faktureres 

som ventetid efter gældende takster.  

Prisen er gældende i det midtjyske, leveret juni måned 2017. 

 

Egetræspiller i bigbags. 8 mm.  1000 kg. 

22 big bags, 21,9 ton, frit leveret din adresse. 

PRIS 1670,- kr. pr ton. 

Kunde skal selv læsse af. Der er ikke paller under sækkene. De skal løftes i stropperne. Det kræver 

udstyr som kan løfte ca. 4 meter og nå over til den modsatte side af ladet på lastbilen. 

Kan også leveres i 15 kg sække på palle.  

+ 40,- kr. pr palle. 

Prisen er gældende i det midtjyske, leveret juni måned 2017. 

 

Skorup Træpillesalg 

Hedeagervej 18 

Skorup 

8882 Fårvang 

Skovbo Tlf. 40301156 

Mette Tlf. 28111652 

www.skoruptraepillesalg.weebly.com   / Mail : skoruptraepillrsalg@mail.dk 

Forbehold for trykfejl.   Priserne er inkl. dansk moms.  


