
I  Ä N G E L H O L M  A B MAFA Villa 
för lagring och hantering 

av bränslepellets

• Attraktivt pris 
• Självtömmande
• Bekväm hantering 
• Hög säkerhet

NYHET

MAFA Villa Inomhus
Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare,
avluftning genom filtertaket, manlucka, centrum-
rör, överfyllnadsgivare och larmlampa.
MAFA Villa Utomhus
Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, 

Med MAFA Villa lagrar och hanterar du enkelt, bekvämt 
och säkert din bränslepellets. Tillverkas i underhållsfri 
aluzinkplåt och finns i tre varianter:

Kontakta din lokala 
installatör och boka 

tid för ytterligare 
information och 

prisuppgift.

Tömning av MAFA Villa och transport till brännaren sker 
lämpligen med hjälp av en 
MAFA Maflexskruv.

Teknisk data: Villa  Villa  Villa 
 Inomhus Utomhus Kapell
Art nr 345 347 348
RSK nr 6115335 6115336 6115337
Höjd, mm 1914 1939 2123
Längd, mm 2389 2389 2389
Bredd, mm 1889 1889 1889
Rymd, liter 5720 5720 5720
Vikt, kg 280 310 300

avluftning genom fjäderbelastad övertryckslucka, 
manlucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larm-
lampa.
MAFA  Villa Kapell
Komplett med kapellställning, presenning, knoppar  
och centrumrör.

Med MAFA Villa får du en bekväm och säker uppvärmning. 



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

w
w

w.
cy

kl
on

.n
et

Framtidsgatan 3, 262 73 Ängelholm. Tel: 0431-44 52 60. Fax: 0431-41 15 01. E-mail: mafa@mafa.se  Internet: www.mafa.se

Nöjda kunder är det bästa vi vet !

Återförsäljare:

Micro, Mini och Midi  
Behållare med vridbart skruvinlopp 
för bränslepellets

Tillbehör Mini: 
Förhöjningssektion, 
rymd 200 l, 
höjd 550 mm.
Lock.
Lock med stos. 

Tekniska data: Micro Mini Midi 
Art nr 2825 2810 2815 
RSK nr  6115338 6115330 6115331 
Höjd, mm 1250 1230 1422 
Längd, inkl ben, mm 430 650 1000 
Bredd, inkl ben, mm 430 650 1000 
Rymd, liter 127 300 730  

MAFA Midi är den största modellen, 
rymmer 730 liter.

MAFA Mini 
rymmer 300 liter. Med en förhöjningssektion 
på 200 liter kan volymen ökas till 500 liter. 
Lock med eller utan stos finns som tillbehör.

Mini med MAFA 
Maflex skruv

Mini med extern skruv

MAFA Micro är den minsta 
modellen, rymmer 127 liter.

NYHET

MAFA Mini är mellan- 
modellen, rymmer 300 liter 
+ ev. 200 liter = 500 liter 
med förhöjningssektion.

MAFA Micro, Mini och Midi är behållare i kraftigt utföran-
de och snygg design för förvaring av bränslepellets. 
Användningsområdet är i första hand för alla som hante-
rar bränslepellets löst eller i säck. 
MAFA Micro/Mini kan även användas som en mellanbe-
hållare i större anläggningar. Micro, Mini och Midi är till-
verkad i korrosionsbeständig galvad plåt och är försedd 
med 45° kon som gör att förrådet kan tömmas helt. 
Micro, Mini och Midi har som standard ett invändigt galler 
som fungerar både som skydd och stöd vid hantering av 
pelletssäckar samt ett 100 mm vridbart skruvinlopp som 
lätt kan anpassas till marknadens olika brännarskruvar.


