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Världsunik 
tjältinare!



Flexi Heater Mini är en liten och smidig maskin för 
tining av mindre ytor. Maskinen drivs med 230 eller 400 
volt och har en 50 meter lång glykolfylld slang i ett 
slutet system. Slangen kan enkelt skarvas med extra 
slang med hjälp av spillfria snabbkopplingar (upp till  
150 med slang kan drivas av maskinen). Med en  
slangtemperatur på upp till 90°C blir resultatet snabb 
och effektiv tining av upp till 30 cm tjäle per dygn. 

Flexi Heater Mini klarar att tina upp till 30–50 kvm (med 
extra slang vindor) eller upp till en 75x0,5 meter lång 
sträcka (med extra slangar). Detta gäller vid 400 volt.

mini flexi heater

Höjd 520 mm

Bredd 485 mm

Längd 525 mm

Vikt 63 kg

Slangtemperatur Upp till 90°C

Elanslutning 230 V 10 Amp. Effekt 2000 W
400 V 16 Amp. Effekt 8000 W

Specifikationer

Betydligt 
mindre än  

du tror!



1  Anslut slangkopplingen till kopplingen på maskinen. 

2  Lägg slangen med ett cc-mått på 15–35 cm,  
enligt bilden nedan. Ju tätare slangen läggs, desto 
snabbare går tiningen. Det går att ansluta ytterligare 
två slangvindor när du använder 400 volt. 

3  Täck med Flexi Heaters isolermattor eller motsva-
rande. Mattorna bör täcka en yta på cirka 30 cm 
utanför yttersta slangen. Fäst mattorna med vikter 
och var noga med att få det så lufttätt som möjligt. 

Så här enkelt är det!



mini flexi heater Gravtinare 
Flexi Heater Mini Gravtinare har slangmattor med 
droppfria snabbkopplingar. Allt sitter på en smidig pirra 
som gör att den är enkel att sköta för en person. 

Maskinen är mycket energisnål och drivs med  
230 Volt 10 Amp. 

mini flexi heater Universal

Höjd 520 mm

Bredd 225 mm

Längd 525 mm

Vikt 26 kg

Slangtemperatur Upp till 90°C

Elanslutning 230 V 10 Amp. Effekt 2000 W
400 V 16 Amp. Effekt 8000 W

Specifikationer

För dig som ofta jobbar själv kan Flexi Heater Mini 
upplevas som lite väl tung. Inga problem! Då väljer  
du bara Flexi Heater Mini Universal. 

Universal har inga fasta slangar och blir därför 
betydligt lättare. Vid 230 volt kan en lös sladdvinda 
användas och vid 400 volt kan tre lösa sladdvindor 
användas. Vi kan även ta fram specialanpassade 
slangmattor för olika ändamål. 

Läs mer om våra tillbehör på nästa sida. 

För dig  
som jobbar 

själv.



Här ser du de standardtillbehör som vi erbjuder till  
Mini Flexi Heater och Mini Flexi Heater Universal.  
Vi kan även ta fram slangmattor och isolermattor  
som är måttanpassade efter dina önskemål.

Slangvinda
50 meter glykolfylld slang med spillfria kopplingar.
Det går att ha max 150 meter slang per maskin.

Isolermattor  
Finns i dimensionerna:
0,9x12 meter
2x4 meter
2x12 meter

Flexi Heaters glykolvätska
4, 10 och 25 liter 

Flexi Heater tillbehör



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


