MAFA Micro, Mini och Midi
- lagringsförråd för bränslepellets

MAFA Pelletsförråd med vridbart skruvinlopp
• Attraktivt pris
• Självtömmande
• Bekväm hantering
• Hög säkerhet
MAFA Micro, Mini och Midi är behållare i kraftigt
utförande, för snygg och funktionell förvaring av
bränslepellets. De är avsedda för inomhusbruk för
alla de som hanterar sin bränslepellets löst eller i
säck.

MAFA Micro, Mini och Midi kan även användas
som mellanförråd vid bulkhemtagning. De kan då
lätt förses med lock och givare och fyllas automatiskt från ett större bulkförråd med hjälp av
vakuumtransport eller traditionell Maflexskruv.
Micro, Mini och Midi är tillverkad i korrosionsbeständig galvad plåt och är försedd med 45° kon
som gör att förrådet kan tömmas helt.
De har som standard ett invändigt galler som
fungerar både som skydd och stöd vid hanteing av
pelletssäckar samt ett 100 mm vridbart skruvinlopp som lätt kan anpassas till marknadens olika
brännarskruvar.

MAFA Mini rymmer
300 liter + ev. 200 liter
= 500 liter med
förhöjningssektion.

MAFA Midi är den
största modellen,
rymmer 730 liter.

Tekniska data:
Art nr
RSK nr
Höjd, mm
Längd, inkl ben, mm
Bredd, inkl ben, mm
Rymd, liter
Vikt, kg
MAFA Mini med
vridbar underdel,
ställbar mellan
0-45°

Micro
2825
6115338
1250
430
430
127
22

Tillbehör:
Art nr
Lock
3765
Lock med stos
2830
Förhöjning		

Mini
2810
6115330
1230
650
650
300
34

Midi
2815
6115331
1422
1000
1000
730
65		

Art nr
2847
2845
2811*

Art nr
2822
2823
2635**

* För MAFA Mini: 550 mm hög, ökar rymden med ca 210 liter
** För MAFA Midi: 600 mm hög, ökar rymden med ca 520 liter
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Med en förbrukning av 3 m olja behövs det
6 ton pellets per år.
• Detta innebär att man måste fylla på med
375 st 16 kg säckar/år.
• Med ett Mini förråd på 300 liter får man fylla
på 31 ggr/år.
• Med ett Midi förråd på 730 liter behöver man
bara fylla på 13 ggr/år

MAFA Micro är den minsta
modellen, rymmer 127 liter.
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MAFA Micro, Mini och Midi
- lagringsförråd för bränslepellets

Exempel på MAFA Mini som mellanförråd
MAFA Micro, Mini och Midi kan även användas som mellanförråd i större anläggningar. De kan då lätt förses med lock och givare och fyllas automatiskt från ett
större bulkförråd.

MAFA Mini används här som ett mellanförråd
tillsammans med en MAFA
doserskruv.
Exempel på där MAFA Mini används
som mellanförråd i en större
anläggning tillsammans med en
MAFA Maflex böjbar transportskruv för transporten fram till
en pelletsbrännare.
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Ett annat exempel på där MAFA
Mini används som mellanförråd i en
större anläggning. Här med
förhöjda ben och Y-rör tillsammans
med två MAFA Maflex böjbara
transportskruvar för transporten
fram till två pelletsbrännare.

