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HR Maskin AS har i 25 år vært ledende leverandør av magnetbormaskiner og kjernebor samt produkter for stålbearbeidende virk-
somheter på det norske markedet. Siden 2018 har vi vært importør av Grammer førerstoler.
HR Maskin AS er levende opptatt av verdikjeden for sine produkter. Vår styrke er kompetanse og servicegrad. Alle våre produkter er nøye 
selektert og våre anbefalinger baserer seg på den kompetanse og erfaring vi har bygd opp gjennom en årrekke. 
Det er et mangfold av behov i Norge, fra Offshore og store prosjekter til bonden og entreprenøren. Vi har nødvendig kunnskap til å 
tilfredsstille alle typer løsninger innenfor vårt fagfelt.  

HR Maskin AS er ny leverandør i Norge av ved og pelletsovner fra Nordica-Extraflame og kan tilby et bredt spekter av vedfyrte kjøk-
kenkomfyrer, vedovner, pelletsovner og fyrkjeler for ved og pellets. Med to nyansatte medarbeidere som tidligere har jobbet med ovner 
fra Nordica-Extraflame vil du som kunde bli ivaretatt på beste måte.

I tillegg vil vi fra 2020 være importør og representant for KWB BIO varmeanlegg for ved, flis og pellets. KWB er østerisk og en av Europas 
største produsent av BIO varmeanlegg.
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Avdeling industri.
Leverandør av spesialløsninger 
innenfor maskiner og utstyr til 
industrien,

Avdeling førerstoler.
Leverandør av stoler til anleggs-
maskiner, truck, traktor, lastebil, 
buss, båt og operatørstoler.

Avdeling biovarme
Leverandør av varmeanlegg 
for flis, ved og pellets fra KWB i 
Østerrike.

Avdeling ovner
Leverandør av vedfyrte kjøkken-
komfyrer, vedovner og pellets-
ovner.
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Amica Nero

Amica Bianco

Amica Bordeaux

Varmeeffekt kW nominell 8 kW
Varmekapasitet m3  228 m3
Virkningsgrad  92%
Pelletsforbruk kg/t  0,6 - 1,8
Pelletsbeholder  15 kg
Mål     H1200xØ460
Vekt   129 kg
Røykrør   Ø80 mm 

Amica Petra     artikkel nr  557610   
Amica Bordeaux     artikkel nr  557630 
Amica Bianco     artikkel nr  557620   
Amica Nero     artikkel nr  557640   

Amika er en nyutviklet  pelletsovn med høy virkningsgrad. En stillegående vifte fordeler 
varmen effektivt rundt i huset. Enkel betjening med fjernkontroll eller ved bruk av displayet 
på ovnen. Ukeprogram for innstilling av temperatur. 

AMIKA
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IRMA

Varmeeffekt kW nominell 3,1 -10,3 kW
Varmekapasitet m3  295 m3
Virkningsgrad  90%
Pelletsforbruk kg/t  0,7 - 2,3
Pelletsbeholder  15 kg
Mål     H1100xB559D576
Vekt   158 kg
Vekt Petra   174 kg
Røykrør   Ø80 mm 

Irma Petra         artikkel nr  557650   
Irma Bordeaux     artikkel nr  557660  
Irma Pergamena     artikkel nr  557670   

Irma er en kraftig pelletsovn med et tidløst design. En stillegående vifte fordeler varmen ef-
fektivt rundt i huset. Enkel betjening med fjernkontroll eller ved bruk av displayet på ovnen. 
Ukeprogram for innstilling av temperatur. 
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KETTY EVO

Varmeeffekt kW nominell 2,5 - 6,5 kW
Varmekapasitet m3  186 m3
Virkningsgrad  88,3%
Pelletsforbruk kg/t  0,6 - 1,5
Pelletsbeholder  15 kg
Mål     H884xB456D507
Vekt   69 kg
Røykrør   Ø80 mm 

Ketty Evo Bianco     artikkel nr  557700   
Ketty Evo Antracite  artikkel nr  557680  
Ketty Evo Bordeaux  artikkel nr  557690   
Ketty Evo Pergamena artikkel nr  557710   

Ketty EVO er en stilren pelletsovn for mindre hus og leiligheter. En stillegående vifte for-
deler varmen effektivt rundt i huset. Enkel betjening med fjernkontroll eller ved bruk av dis-
playet på ovnen. Ukeprogram for innstilling av temperatur. 
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LUISELLA

Varmeeffekt kW nominell 2,4 -4,4 kW
Varmekapasitet m3  126 m3
Virkningsgrad  91%
Pelletsforbruk kg/t  0,5 - 1,0
Pelletsbeholder  10 kg
Mål     H892xB572D307
Vekt   64 kg
Røykrør   Ø80 mm 

Luisella Bordeaux     artikkel nr  557730   
Luisella Nero  artikkel nr  557720  

Luisella er en liten kompakt pelletsovn som passer utmerket i et rom med begrenset plass.
Enkel betjening med fjernkontroll eller ved bruk av displayet på ovnen. Ukeprogram for inn-
stilling av temperatur.  
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CALDAIE PK15

Varmeeffekt kW nominell 15 kW
Varmekapasitet m3  430 m3
Virkningsgrad  93%
Pelletsforbruk kg/t  3,4
Pelletsbeholder  75 kg
Mål     H1400xB822D745
Vekt   295 kg
Røykrør   Ø100 mm 

Caldaie PK15     artikkel nr  557770   

Caldaie PK15 er en fyrkjele for pellets med innebygd pelletstank. Automatisk reng-
jøringssystem. Børsteløs girmotor med høy ytelse og effektiv PWM pumpe. Display med Wi-
Fi tilkobling med mulighet for fjernstyring med app. 
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