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Tore Ahlbäck till vänster diskuterar pannteknik med Ola 
Wiman, en av GOTFires utvecklare.

Förbränningskursen arrangerades 
av ÄFAB som är ett konsultföretag 
inom biobränsleteknik i Sverige. 
GOTFires Ola Wiman deltog som fö-
reläsare i kursen och demonstrerade 
företagets produkter vilket nu resul-
terat i en demopanna på 60 kW vid 
Tores gård i Malax.

På frågan varför Tore valt just GOT-
Fires pannteknik svarar han att 
kombinationen av tekniska lösning-
ar och brandskydd varit avgöran-
de. Tore har konstaterat att denna 
pannteknik är så pass intressant att 
han beslutat att fungera som GOT-
Fires återförsäljare i Finland genom 
sitt företag Malax Värmeservice Ab. 
Med flera år bakom sig som värme-
företagare och flisentreprenör i Ma-

Om företaget:
– GOTFire eldningssys-
tem har utvecklats av Brö-
derna Wimans Mekaniska 
Verkstad AB. Företaget 
grundades 1962 av Lars 
Wiman och drivs sedan 
1990 av sönerna Anders 
och Ola. Företaget har sin 
hemvist på Gotland.
– Lars utvecklade redan 
på -50 talet en spånugn 
som tillverkades under 
många år, än idag finns 
det flera exemplar i drift.

En råkall vinterdag med isande 
vindar besöker jag värme- 
företagare Tore Ahlbäck och 

pannleverantören Ola Wiman vid 
Klockarbackvägen i Malax. Tillfället 
är ypperligt för att diskutera energi 
och vi söker oss in i ett varmt pann-
rum för en närmare titt på grannlan-
det Sveriges förbränningsteknik för 
biobränslen.

Malax Värmeservice Ab  
återförsäljare i Finland
Tore berättar att han fick upp ögonen 
för Olas flisbrännarsystem GOTFire 
genom en förbränningskurs som ini-
tierats av projektet Skogsägare och 
värmeföretagare vid Yrkesakademin 
i Österbotten och projektet Bioenergi 
Kusten vid Kustens skogscentral. 

Förbränningsteknik från 
Gotland gör entré i Österbotten

Flislagerbotten och sidor finns i olika storlekar. Tore har 
GOTFires 6,25m² botten med hydrauliska stångmatare.



lax har Tore erfarenheter av flertalet 
inhemska panntillverkare eftersom 
han har övervakat och skött om an-
läggningarna.

Modern teknik
När vi diskuterar panntekniken är 
det första som väcker intresse att 
flisbrännaren har start och stopp 
automatik vilket betyder att den vid 
lågdrift helt stannar och sedan vid 
behov automatisk startar med ett 
tändelement. Detta är ovanligt på 
finländsk pannteknik för flis och 
torv medan det förekommit på pel-
letsbrännare i ett tiotal år. I Tores 
fall har man installerat en 750 liters 
ackumulatortank vilket gör att an-
läggningen startar 4-5 gånger per 
dygn vid en temperatur kring minus 
10˚C. I praktiken betyder det en drift-
tid på ungefär 5 timmar per dygn. 
Under dessa förhållanden minskar 

Modern teknik och hög 
brandsäkerhet är orsa-
ken till att värmeföre-
tagaren Tore Ahlbäck 
blickade västerut då han 
letade pannteknik till sin 
egen gård.

man på onödig bränsleåtgång som 
orsakas vid underhållsdrift samt be-
tydligt minskar på onödiga utsläpp 
av oförbrända gaser. Detta resulte-
rar också i att pannan hålls ren och 
verkningsgraden på en hög nivå.

Brännarens funktioner är styrda av 
en PLC vilket gör att man behändigt 
kan göra ändringar i styrprogram-
met enligt kundens behov. Åtgärder 

för och brandsäkerhet omfattar ett 
urval på inmatning genom fallschakt 
mellan skruvarna, termobrytare på 
skruvrör, termisk vattenventil med 
trycksatt vattenbehållare samt tätt-
slutande lock på flisförrådet. Dessut-
om finns det en fotocell som överva-
kar tändningen och driftläget, vilket 
bl.a. förhindrar att pannan matas full 
med flis ifall det uppstår problem vid 
upptändning eller om glödbädden 
av någon anledning skulle slockna.

Brännarna finns i effektklasserna 
25, 40, 60 och 100kW, en större 
modell på 200-250 kW är under ut-
veckling. För den som vill bekanta 
sig närmare med GOTFires produk-
ter kan kontakta Tore.

GOTFire brännaren levereras med olika pannor  
beroende på kundens önskemål, i detta fall är pannan  
en Veda CKP 70kW tillverkad i Kroatien.

Flisvärmecentralen är inbyggd i en befintlig fastighet.

www.gotfire.se


