
I projekt finns det ibland behov av mellanförråd. Dessa mellanförråd fylls antingen för hand eller med skruv/skruvar.
MAFA har ett antal olika lösningar på mellanförråd i sortimentet.

MAFA Mellanförråd 500 liter. 
(l x b = 946 x 946 mm).  
Utlopp RK 200. Tillverkat helt i varm- 
förzinkat material inkl. 2 st synglas.  
Justerbara ben som är 1500 mm höga. 
Lock för anslutning mot skruv. Locket är 
försett med tätningslist och excenterlås 
Inkl. avluftning genom dammfilter. Försedd 
med fluidisering i konan för att eliminera 
valvning. Fabriksmonterad.

MAFA Mellanförråd 720 liter. 
(l x b = 929 x 929 mm).  
Utlopp RK 200. Tillverkat helt i varm- 
förzinkat material inkl. 2 st synglas och  
hål för givare. Justerbara ben som är  
3200 mm höga. Lock för anslutning mot 
skruv. Locket är försett med tätningslist 
och excenterlås Inkl. avluftning genom 
dammfilter. Fabriksmonterad.

MAFA Mellanförråd 270 liter. 
(l x b = 963 x 500 mm). 
Med 2 st koner RK 160. Tillverkat helt i 
varmförzinkat material inkl. hål för givare. 
Lock med 1 st anslutning IL 160 alt. lock 
med 2 st IL 160 finns som tillbehör.

Dagtank 2800 liter, 4 st anslutningar  
50 mm tillverkade i aluzink. 240 mm  
hål i locket.
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MAFA Mellanförråd 730 liter. 
(l x b x h = 1017 x 1017 x 1508 mm).
Behållaren tillverkad i galvaniserad stålplåt, 
Förstärkt Midi inkl. säckkniv och skydds- 
galler. Fabriksmonterad. 

MAFA Mellanförråd 60 liter på hjul. 
Med 2 st fasta och 2 st rörliga hjul. 
(l x b = 650 x 650 mm). Inkl. galler.  
Totala måttet blir ca 650 x ca 2800 mm. 
Fabriksmonterad. Komplett med 3,5 m. 
skjutande 102 mm skruv & elstyrning 
med motorskydd, komplett med kablage.

MAFA Mellanförråd 300 liter. 
(l x b x h = 650 x 650 x 1230 mm).
Behållaren tillverkad i galvaniserad stålplåt 
inkl. säckkniv och skyddsgaller.  
Fabriksmonterad. 

MAFA Mellanförråd 300 liter på hjul. 
Med 2 st fasta och 2 st rörliga hjul.   
(l x b = 650 x 650 mm). Inkl. galler.  
Totalt mått c:a 1000 x 1200 mm. 
Fabriksmonterad. Komplett med 2 m. 
skjutande 102 mm skruv & elstyrning med 
frekvensstyrning, komplett med kablage.

MAFA Mellanförråd 60 liter.  
(l x b x h = 620 x 620 x 1800 mm). 
Med galler, fabriksmonterat. Behållaren 
tillverkad i galvaniserad stålplåt för 
extern skruv och skyddsgaller. 
Fabriksmonterad.

MAFA asfaltsilo SBLA med lock. Behållaren 
rymmer 3 m3. Lock som manövreras med 
hjälp av tryckluftscylinder. Styrning ingår. 
Finns även som 6 m3, SBLA6.  
Tillbehör: Plattform för SBLA3, arbets-
brygga inkl. skyddsräcke och stege, samt 
kniv monterad i SBLA.
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MAFA Mellanförråd 950 liter. 
(l x b = 1000 x 1000 mm).  
Med 4 st koner RK 200 anslutningar.
Tillverkat helt i varmförzinkat material inkl.  
2 st synglas och hål för givare. Justerbara ben 
som är 3200 mm höga. Lock för anslutning 
mot skruv. Komplett med tätt lock med 
excenterlås med 2 st 200 anslutningar mot 
slang/OK rör. Fabriksmonterad.

MAFA Mellanförråd 475 liter.  
(l x b = 1000 x 620 mm).  
Med 2 st koner RK 200 anslutningar
Tillverkat helt i varmförzinkat material inkl. 2 
st synglas och hål för givare. Justerbara ben 
som är 3200 mm höga. Lock för anslutning 
mot skruv. Komplett med tätt lock med 
excenterlås med 2 st 200 anslutningar mot 
slang/OK rör. Fabriksmonterad.
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Med reservation för skriv och tryckfel. Se offert för specifika villkor. Version Januari 2022.
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