
En produkt från Föllinge Svets & Mekan AB

flexi heater midi

Nyhet!

Smart  
maskin  

som tinar  
125 kvm. 



Flexi Heater Midi är en tjältiningsmaskin som klarar  
att tina ca 125 kvm mark. Den drivs med diesel och  
har ett slutet glykolsystem och glykolfyllda slangar. 
Maskinen har 400 meter slang, fördelad på två slingor 
á 200 meter, och slangarna kan värmas upp till 90°C.  
I en korg på taket ligger sex stycken isolermattor som  
är 12x1,9 meter (totalt 140 kvm). 

Finns ingen nätström? 
Inga problem! Maskinen har ett inbyggt inverter-
elverk med autostart. Om maskinen är ansluten till 
nätström och nätströmmen försvinner startar elverket 
automatiskt och stängs sedan av om strömmen 
kommer tillbaka. Maskinen kan även drivas enbart  
med elverket. 

flexi heater midi

Enkel,   
bekväm

och smart



Höjd 2050 mm

Bredd 1990 mm

Längd 3340 mm

Tjänstevikt med mattor 1150 kg (utan diesel)

Totalvikt 1400 kg

Volym dieseltank 290 liter/246 kg

Värmetransporterande vätska Propylenglykol

Expansionskärl 11 liter

Pumpkapacitet 100 liter/minut

Oljehydraulisk vinsch 30 bar

Total slanglängd 400 meter

Antal slangkretsar 2 st á 200 meter

Elbehov 230 volt 5 amp/1100 watt

Elverk Digitalt inverterdieselelverk

3000 Watt, autostart/autostopp

Värmeeffekt 35 kw

Specifikationer

Flexi Heater Midi har många smarta lösningar som gör 
maskinen enkel och bekväm att använda. Här är några 
exempel: 

• Maskinen har en fotmanövrerad hydraulisk vinsch för 
enkel inrullning av slangarna.   

• Korgen på taket går att fälla bakåt för att du enkelt 
och bekvämt ska kunna hantera mattorna.

• Maskinen är byggd på ett enkelt och överskådligt 
sätt och alla reglage och servicepunkter är 
lättåtkomliga. 

Bekväm och 
lätthanterlig!

Luftvärme som bonus!
Flexi Heater Midi kan dessutom driva en luftvärmare 
med elektrisk fläkt. Anslut helt enkelt luftvärmaren  
till maskinen! Värmen är  
glykoldriven och fläkten 
drivs med el (230 volt  
som kan tas från eluttag  
i maskinen). Luftvärmarens 
fläkt har tre olika hastig-
heter och effekten är cirka 
35 kw. 



Vill du veta mer?

Vi har finansieringslösningar i 
samarbete med Wasa Kredit.

För mer information om produkten kontakta FlexiHeater 
eller din uthyrare.

Telefon
+46 645 100 10
+46 70 311 60 70

E-post 
info@flexiheater.se

Webb 
www.flexiheater.se


