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Flisförråd
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Marknadens mest driftsäkra hydraulskrapor.
Vi bygger efter dina önskemål och behov.
Flisförråden byggs av standardmoduler som 
har standardlängderna 3,2 eller 2,5 meter 
långa och 1 meter breda. Dessa kombineras 
sedan ihop om enmetersmoduler tills ön-
skad storlek uppnåtts.

Vi specialbygger även längre flisskrapor, 
upp till 6 meters längd.

Rejäla flisskruvar för varierande fliskvalitét.
Tillverkas i två dimensioner 160 och 240 
mm. Som regel används 160 mm för anläg-
gningar upp till 100 kW

Panncentral i container

AB John E Öhrén är ett familjeföretag i tredje generationen! 

Vi har i över 50 år tillverkat och monterat fliseldningsutrustningar för flis och spån anpassade för att 
kunna hantera varierande kvalitét på bränsle och fukthalt.

Vi vänder oss till dig som vill sänka dina uppvärmingskostnader samtidigt som du värnar om ett livsk-
raftigt lokalt skogsbruk.

Vi tillverkar nyckelfärdiga containerlösningar där vi anpassar effekt, bränsleförråd och utseende efter 
Ert  behov.

Företaget John E Öhrén



Villa

Industri och gård

Panncentral

Vi erbjuder rådgivning, projektering och installationer.

TYP 01  20-35 kW
TYP 02  35-60 kW
TYP 03  60-100 kW

Eldningssystem JÖAB är det enklaste, effektivaste och 
minst arbetskrävande automatiserade systemet från skog 
till färdig värme.

TYP 04  100-150 kW
TYP 04E 150-200 kW
TYP 04D 200-300 kW

Flis och spåneldning med förugn är den effektivaste och 
enklaste metoden att förbränna träbränslen med vari-
erande kvalitét och fuktighet.

TYP 05D  300-400 kW
TYP FM “mini” 400-800 kW
TYP FM  800 kW - 1,5 MW 

Våra anläggningar har ett fullt godkänt säkerhetssystem.

Fallschakt   GSM larm
Bakbrandsskydd  Stoftavskiljare 
Godkända sprinkler  Sluten askhantering
Dragbegränsare
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AB JOHN E. ÖHRÉN
Hånåknivägen 12
792 36  MORA

Tel 0250-105 30 Fax 0250-124 46
johnohren@telia.com

Årlig uppvärmningkostnad för en 
normalvilla á 150 m2
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Utifrån dina behov och vår kunskap skräddarsyr vi en 
lösning för Er. Detta ger dig en driftsäker och effektiv 
anläggning med god ekonomi.

Alla våra anläggningar tillverkas i Mora, Dalarna och 
håller en hög kvalitet. Anläggningarna bygger på en 
konstruktion med flera deceniers erfarenhet i ryggen.

Vår erfarenhet är din garanti.

Du är varmt välkommen till Mora för att besöka oss 
och titta på våra anläggningar som vi har i drift.

Välkommen att bli en av våra nöjda kunder du också

Kristin Öhrén 
073-623 21 23

Magnus Öhrén 
070-371 78 22

Komplett anläggning med 15 m3 förråd och 
rökgasrening. Vi levererar hela anläggningen 
driftsklar till dig.

Flisbrännare 04E i genomskärning. 


