
Den nya generationen biobränsle- 
pannor med automatisk rökrörsrens-
ning och O2-styrning som standard! 

Förråd och kringutrustning för en  
komplett anläggning 

KSM-Flisförråd för skogsflis mm. 

KSM-Flisförråd kan leveras som 1,  2, 4 eller 6m³, och kan användas till skogsflis, sågspån, träpellets mm 
KSM-Flisförråd har en lucköppning nästan i full förrådsbredd utrustat med 2 kraftiga gascylindrar. 
KSM-Flisförråd har kraftiga tanddrev i botten för omrörning. De drivs av en skruv och en 2,2 kW växelmotor.  
Denna lösning säkerställer en bra tömning av förrådet även vid svårare bränsle. Skruven är kraftig Ø130mm 
med 8 mm tjocka ”vingar” förstärkta till 10 mm vid omrörardreven. Förrådet kan givetvis användas till alla 
biobränsletyper. Komplettera KSM Auto & F-Auto pannan med denna typ av förråd efter behov & utrymme. 

KSM-Flisförråd för fin flis, sågspån mm. 

Om du vill ha möjlighet att elda nästan  
alla typer av biobränsle kan  
KSM FX modellen levereras med ett  
500 l förråd. 
Förrådet är utrustat med en effektiv 
omrörare. 
Denna lösning passar bra för ”svårare” bränsle såsom 
sågspån, finflis och liknande,storlek upp till G30, om du inte 
har plats för ett större flisförråd. 
Ska du däremot elda grövre skogsflis, storlek upp till G50, 
väljer du ett större förråd på 1, 2, 4 eller 6m³. 

KSM-Flisförråd typ FX 500 l. 1m³ 2m³ 4m³ 6m³ 

Förråd längd 810 mm 920 mm 920 mm 1250 mm 1250 mm 

Förråd bredd 720 mm 980 mm 1800 mm 2300 mm 2950 mm 

Förråd höjd 1450 mm 1540 mm 1540 mm 1820 mm 2200 mm 

Sneglrørs længde 210mm   

Motor storlek 0,75kW 1,1kW 1,1kW 1,1kW 1,5kW 

Max. Bränslestorlek G30 G50 G50 G50 G50 

750-2750mm 



KSM-Multistoker F Automatik 
KSM-Multistoker F-Automatik är pannserien för flis, förberedd för att 
anslutas direkt mot en matarskruv från ett bränsleförråd. 
Cirkelutmatare används ofta till denna typ av panna, med stor kapacitet 
till rimlig kostnad. 
Det är också denna pannserie som används med hydraulisk kolvmatning, 
då man har möjlighet till bränslelager kapacitet på flera 100 m3. 
KSM-Multistoker F Automatik är utrustat med brandspjäll, som har stort 
inlopp på 140 x 290mm, nivågivare och styrning för extern skruv. 
KSM-Multistoker F Automatik leveras i storlek från 13 till 125 kW. 
KSM-Multistoker F Automatik är utrustat med ett skruvrör på 150 x 
150mm, och med en Ø130mm skruv med 8mm vingar och en stigning på 
100mm som drivs av en kraftig växelmotor på 1,5kW 
KSM-Multistoker F Automatik kan anvendas till skogsflis upp till G50, 
men kan självklart användas till samtliga biobränsle såsom, träpellets, 
spannmål och briketter som inte är för hårt pressade. 
I KSM-Multistoker F Automatik kan man naturligtvis även 
kompletteringselda med ved. 

Automatisk bränslepåfyllning för flis. 
Styrningen på samtliga KSM-Pannor, kan styra en automatisk påfyllnings- 
enhet med inbyggt brandspjäll. 
KSM-Brandspjäll för flis är installerat i samtliga KSM-F-Automatik  
modeller och kan även monteras till ett befintligt förråd på övriga 
  KSM-Pannor. 
Tekniska data: 
* Höjd 400mm 
* Fritt genomlopp 290 x 140mm. 
* Med monterad bränslenivågivare 
* Spjällmotorn har fjäderretur, för att säkerställa att spjället stänger vid ev.                     
strömavbrott 
* Tillverkat i pulverlackat stål 
* Spjäll i 4mm stålplåt 
* Stor servicelucka 
 
 

140X290 mm 
Inlopp 

Stor 
servicelucka 

4mm stålspjäll 

KSM-Cirkelutmatare är beräknat till en lagerkapacitet  på upp till 40-50m3. 
KSM-Cirkelutmataren monteras i ett utrymme intill pannrummet, skruven dras genom väggen till pannrummet, 
där bränslet matas till pannan via cellsluss eller brandspjäll. Skruven har en maximal längd på 6 mtr. 
KSM-Cirkelutmataren levereras i 2 skruvstorlekar,  150 mm för pannor med effekt på upp till 125 kW,  
200 mm för pannor med en effekt på upp till 500kw. 
KSM-Cirkelutmataren kan monteras ihop med KSM-Multistoker F-Automatik, där styrningen för 
cirkelutmataren är förberedd. 
 
 
  

Cirkelutmatare för flis mm. 

Cirkelutmataren levereras som standard 
med bladfjädrar anpassat till ett förråd på 
3,5x3,5m eller 4,0x4,0m. 

När bränsleförrådet är 
uppfyllt, formar fjädrarna 
sig kring cirkelplattan. 
När bränslet efterhand 
förbrukas rätar fjädrarna 
ut sig mer och mer, och 
tömmer effektivt 
förrådet.. 
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