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GlenFarrow biomassakattilavalikoima

GlenFarrow’n alan johtavat biomassakattilat, tukkikuivurit ja hakekuivurit 
polttavat puuta ja olkea ja tuottavat lämpöä moniin käyttökohteisiin 
pienentäen polttoainekustannuksiasi ja kasvattaen tulojasi.

Tukeva ja luotettava

GlenFarrow’n suunnittelema ja valmistama kattila on erittäin korkealaatuinen ja valmistettu 8 mm levystä 
kestävyyden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

GlenFarrow GF125

GF125-biomassakattila tuottaa 125 kWh:n 
huipputehon. Se on ihanteellinen puun, jätepuun 
ja viljankorsien polttamiseen. Käyttökohteita ovat 
mm. kiinteistöjen, työpajojen, kaupallisten tilojen 
ja maatilarakennusten lämmittäminen sekä 
prosessikuivaaminen, kuten tukkien ja hakkeen 
kuivaaminen. Kattilat voidaan yhdistää rinnakkain 
joustavuuden lisäämiseksi.

GlenFarrow GF295

Isompi GF295-kattila tuottaa 295 kWH:n 
huipputehon. Se on suunniteltu isompia 
olkipaaleja varten, mutta sopii yhtä hyvin myös 
puun ja jätepuun polttamiseen. Kattila soveltuu 
hyvin isompiin tiloihin, tehtaisiin, työpajoihin tai 
kaukolämpöjärjestelmiin sekä 
prosessikuivaamiseen, kun se liitetään 
GlenFarrow’n tukki- tai viljakuivuriin. Suurempia 
järjestelmiä varten useampia GF295-kattiloita 
voidaan yhdistää toisiinsa.

Käyttökohteita

• Puun kuivaaminen
• Maatilarakennukset
• Kasvihuoneet
• Navetat
• Kaukolämpöjärjestelmät
• Monenlaiset rakennukset
• Uima-altaat
• Tehtaat
• Viljan kuivaaminen
• Monia muita

Suositeltuja polttoaineita

• Olki
• Jätepuu
• Tukit
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GlenFarrow biomassakäyttöinen tukkikuivuri

GF125-biomassakattilamme polttaa jätepuun ja lämmittää nopeasti  
12-metrisen tukkikuivuriuunin 50° C lämpötilaan, jossa tukit kuivuvat 
muutamassa päivässä!

Kasvata voittojasi

Jätepuun käyttäminen vähentää jätehuoltokuluja ja tarvetta ostaa kalliita fossiilisia polttoaineita. 
Lyhyemmän kuivatusajan ansiosta tarvitaan vähemmän pihatilaa puun kuivattamiseen, ja varastossa on 
vähemmän rahaa kiinni.

Valmistus, asennus ja huolto

Kuivuriuuni toimitetaan valmiina yksikkönä, jolloin ainoa paikan päällä tehtävä työ on biomassakattilan 
sijoittaminen ja asentaminen sekä liittäminen kuivuriin. Vakioasennus vie nopeimmillaan vain kaksi päivää.

GlenFarrow’n asennus on yksinkertaista myös asiakkaillemme – muita ammattilaisia ei tarvitse koordinoida, 
koska tuomme oman kokeneen tiimimme, johon kuuluvat putkiasentajat ja sähköasentajat.



Valikoiman uutuudet!

GlenFarrow esittelee ylpeänä valikoimamme uusimman biomassakattilan GF295. Tämä isompi 
malli tarjoaa suuremman huipputehokapasiteetin sekä joustavamman polttoaineen syötön.

Olkea (kulmikkaat ja pyöreät paalit) voidaan nyt käyttää polttoaineena sekä GF125 että GF295 
-biomassakattiloissa.
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• Kapasiteetti 30 m3 per kuivuri

• Pyörillä liikkuva säiliö, myös muita
 vaihtoehtoja saatavilla

• Energianlähteenä joko GF125 tai GF295
 -biomassakattila – yksi tai kaksi kuivuriliitäntää

• Toimitus sisältää kontitetun laitehuoneen ja
 integroidun työpajatilan

• Mahdollisuus etävalvontaan ja etäohjaukseen

• Järjestelmä on sovitettavissa muihin
 lämmitystarkoituksiin: viljan kuivaaminen,
 siipikarjarakennukset, kasvihuoneet ja
 monet muut

GlenFarrow biomassakäyttöinen 
hake-/viljakuivuri

Lisätiedot ja tiedustelut:
Puhelin +358 (0)9 4245 1855, sähköposti info@glenfarrow.com



1 x GF125 biomassakattila tai GF295 biomassakattila

1 x 12 m kuivuriuuni, sis.: lämmönvaihdin, pumput, sisävalo ja kaikki järjestelmän käyttämisessä
tarvittavat lisäkomponentit.

GF125, laitehuone ja 1 x kuivauslaari  63,700 €* laitehuone 32,400 €*

GF295, laitehuone ja 1 x kuivauslaari  83,000 €* säiliö 7,000 €*

1 x GF125 biomassakattila tai GF295 biomassakattila

1 x 12 m kuivuriuuni, sis.: lämmönvaihdin, pumput, sisävalo ja kaikki järjestelmän käyttämisessä
tarvittavat lisäkomponentit.

GF125 ja tukkikuivuri 41,500 €* Saatavilla myös: 2m3 kuivaustelineitä – hinnat pyynnöstä.

GF295 ja tukkikuivuri 61,500 €* 12 m tukkikuivurissa tilaa 16 kuivaustelineelle.

2 x GF125 ja 2 x tukkikuivuri 78,800 €*

GlenFarrow biomassakattila ja tukkikuivuri -paketti

Paketit

Tarjoamme valikoimamme biomassakattilat kokonaisina järjestelminä, 
ammattilaistemme asentamina. Näin varmistamme, että kaikki tehdään 
GlenFarrow’n spesifikaatioiden mukaan ja että kattava 3 vuoden 
takuumme on voimassa.

Tarjoamme paikkatutkimuksia hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi ja suunnittelemme mittojen 
mukaan ratkaisun juuri sinun lämmitystarpeisiisi. Olemassa olevat lämmitysjärjestelmät soveltuvat käytet-
täväksi biomassakattiloidemme yhteydessä, jolloin voit vaihtaa biomassan käyttöön nappia painamalla.

Huolto ja takuu

3 vuoden takuu kattilalle  •  3 vuoden takuu asennukselle

Lisätiedot ja tiedustelut:
Puhelin +358 (0)9 4245 1855, sähköposti info@glenfarrow.com

GlenFarrow biomassakattila ja hake-/viljakuivuri -paketti

*Kaikkiin hintoihin lisätään toimituskulut ja alv.



GlenFarrow

Tiimillämme on ainutlaatuinen kokemus biomassakattiloiden asennuksista; 
GlenFarrow’n ammattilaiset ovat asentaneet yli 1000 biomassakattilaa, ja 
yrityksellä on yli 40 vuoden kokemus asuntojen sekä kaupallisten ja 
teollisuustilojen lämmityksestä.

Kaikki tiedot ovat oikein painohetkellä (heinäkuu 2018). Tässä asiakirjassa esitettyjen tietojen 
oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin tavoin, mutta GlenFarrow UK Ltd ei vastaa mahdollisista 
virheistä, puutteista tai harhaanjohtavista ilmauksista, eikä anna takuuta tai hyväksy vastuuta. Kattilan 
huipputeho ja todellinen käyttöteho vaihtelevat erissä täytettävien kattiloiden luonteen takia. 
GlenFarrow UK Ltd pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden muotoilun ja suorituskyvyn yksityiskohtia 
ilman ennakkoilmoitusta.
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Suunnittelu

GlenFarrow suunnittelee 
kokonaisia biomassajärjestelmiä – 
kokenut henkilökuntamme laatii 
suunnitelman kaikille 
asentamillemme järjestelmille. 
Varmistamme 
kustannustehokkaimman 
ratkaisun kunkin asiakkaan 
tarpeisiin.

Valmistus

Kaikki GlenFarrow’n 
lämmityskattilat valmistetaan 
EU:n tiukimpien standardien 
mukaan. Näin varmistetaan uuden 
GlenFarrow-lämmityskattilasi 
luotettavuus, pitkäikäisyys ja 
ongelmaton toiminta.

Toimitus

GlenFarrow järjestää 
lämmityskattilasi ja laitteittesi 
luotettavan toimituksen tiloihisi.

Asennus

Kokeneet GlenFarrow’n 
ammattilaiset asentavat
kattilasi, eikä sinun tarvitse 
huolehtia asentajien 
hankkimisesta. Meillä ei ole 
asennusagentteja, emmekä 
asenna muiden valmistajien 
kattiloita – tiimimme
keskittyy ainoastaan 
GlenFarrow-biomassakattilaasi. 

Huolto

Kuten kaikkia laitteita, myös 
lämmityskattilaasi pitää huoltaa. 
Tiimimme hoitaa vuosihuollon ja 
varmistaa, että lämmityskattilasi 
pysyy kunnossa.

Päästöt, suunnittelu ja 
lainsäädäntö

Paikalliset säännökset vaihtelevat, 
joten asiakkaita neuvotaan 
kysymään lisätietoja paikallisilta 
viranomaisilta.

VALMISTETTU EU:SSA.


