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Sunnytek Solar håller på med modern energiteknik i olika former. Detta inkluderar då ved baserade 
energilösningar av olika slag. Vi fokuserar på bra billiga saker som passar småskaliga lösningar. Under 
många år har vi skaffat många bra samarbetspartners med rätt saker för Svenska förhållanden. Allt detta 
med bästa tänkbara lägsta prisnivå då vi alltid har direktimport från tillverkaren.

* Flishuggar av olika typer för traktormontage , eldrivna eller med en liten motor.   Vedklyvar typ större.
* Pellets maskiner för småskalig produktion av bränsle pellets och / eller foder pellets
* Flis och pellets torkning med varmluft i roterande trumma.
* Varm luftpannor med flis eller pellets eldning. Stirling vedpannor som ger el + varmvatten för huset.
* Gengas teknik och gengas generatorer för elproduktion. Generatorer och diesel motorer.
* Braskaminer. villapannor och större pannor för ved, flis, pellets och sågspån. Ångpannor med vedeldning
* Solenergi och energilager. Solfångare för varvades med mera. Nya modeller av solpaneler likt soltegel.
* LED belysning för lokaler och gårdsplanen samt gatulampor. Mycket energisnåla. Betalar sig på ca 1 år.
* Laser riktljus för sågsnittsindikering. Vi har sysslat med dessa sedan 1978 mot svenska sågverk
* Samt mycket mer på webbsidan www.sunnytek.se.     Notera Fixarsidan med länkningen till mera saker.

Flishuggar av vertikal 
och horisontell typ 
och för 
traktormontage. 
El och Traktor drift eller 
en egen bensin/diesel 
motor. Små system till 
mycket större system 
för alla behov.

Vedklyvar av lite 
större typ för stor 
kapacitet / timme eller 
för stora diametrar 
och längder. Tryck 
kraft 10 ton upp till 60 
ton. Stubbklyv max 
1.5 meters diameter på 
roten. El och motordrift. Dessa modeller har det där 
lite extra som behövs ibland.

Pellets pressar i storleksområdet 50 kg / timme till 
500 Kg / timme eller mer. Dessa behändiga system 
kan hantera sågspånshögen till värdefull råvara 
med en rimlig investering.  Är ni flera med råvara 
dela på en apparat som ni flyttar runt och gör 
pengar eller energi av det som nu är ett problem. El 
eller bensindrift.
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Pellets och flistorkning.  Elda med vatten är ingen bra lösning och 
då råvaran nästan alltid är fuktig så kan den behöva torkas. Har man 
under 10% fuktighet är det riktigt bra men över 20 % ger mer eller 
mindre problem. Torka flis/pellets i lösvikt är inte helt enkelt men en 
roterande trumtork är då en bra lösning. Torken har en flispanna som 
ger värmen från det egenproducerade bränslet och torkar flis flödet till 
mellan 5-20 % beroende på önskemålen. Detta dammar en hel del så 
vi har ett cyklon filter med retur av dammet i processen.

Pannor för ved, flis. pellets eller biomassa 
eldning. Vi har ett antal passande lösningar för 
fast bränsle eldning med det mesta som brinner.
Små trevliga braskaminer. Villapannor för flis eller 
pellets. Vatten mantlade kaminer. Pellets pannor 
som ger varmluft direkt för större byggnader med 
mera. Gasifiers av olika slag som ger värme eller 
energi för en gengas motor/ generator. Pellets 
brännare 25 KW-150 KW av standard typ samt 
specialare upp till 8 MW effekt.

Gengas teknik och Gengas pannor är 
vanliga utomlands och de används oftast med 
en gasmotor för att göra el. Det finns idag 
vettiga kompletta system för den som vill göra 
el ur biomassa från skog och lantbruk. Storlek 
från 10 KWA generator och till MW området. 
Detta är då en lösning som ger el från 
sågspån och biomassa i mindre skala om så 
önskas. Prislappen är realistisk så detta kan 
vara lönsamt. Varmvatten ur motorerna kan vi 
ta ut med värmeväxlare för värme eller torka 
så det blir bra verkningsgrad på helheten

Solenergi och energilager.  Vi har kompletta 
paket för mindre och större installationer med och 
utan energilager. Klipp kabeln för idag realistiskt 
och lönsamt.

Lampor Sunnytek 
tillverkar idag 
egna lampor i 
Sverige för gårds 
och gat belysning 
som drar klart 
mindre el än andra lampor. De är även billiga och 
har 10 års garanti.

Laserriktljus och laserkapkljus för sågning. Vi har sysslat med detta sedan 
1978 då vi byggde det första integrerade laser riktljuset för Svenska sågverk. 
Numera har vi röda eller gröna lysdioder med bra synbarhet och lång livslängd. 
Olika tillbehör som fästen olika typer av optik och öppningsvinkel.
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