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Generalagent för Wamsler

AB Hans Forsman har varit generalagent 
för Wamsler sedan 1976. Vårt vedspissor-
timent håller hög kvalitet för varierande 
behov. Produkterna är uppskattade då de 
är effektiva, miljövänliga och formmässigt 
tilltalande. Vår målsättning är att erbjuda 
marknadens mest prisvärda och eloberoen-
de värmekällor snabbt från vårt lager. Det 
har vi gjort i decennier och idag är vi ett av 
branschens största och mest erfarna före-
tag när det gäller moderna vedspisar och 
kökspannor.  

För kostnadseffektiv vedeldning har vi även 
ackumulatorsystem för vattenburen värme. 
I vårt sortiment har vi vattenmantlade spi-
sar som kan integreras i det vi kallar närvär-
meanläggning där även sol och andra ener-
gikällor kan ingå, för hållbar värmehållning 
året runt.  

I Strängnäs med omnejd säljer vi även 
kaminer, kakelugnar och skorstenar i egen 
butik. Vi saluför Contura, Rais, Dovre, 
Westbo, Keddy och Premodul skorstenar. 
Besök gärna butiken på Finningevägen 73 
i Strängnäs och vår hemsida www.hansfors-
man.se eller www.eldstad.se

AB Hans Forsman har sedan flera år tillba-
ka D&B:s högsta kreditrating. Det borgar 
för trygga och säkra köp.
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WAMSLER
Wamsler har producerat vedspisar sedan 1875 och utvecklar sitt sortiment i samklang med sin 

företagsfilosofi – innovation med tradition. Resultatet är moderna och miljövänliga vedspisar, 
som möter dagens krav på hushållsprodukter. Wamslers vedspisar kan anpassas till varierade 
behov och med sina funktioner blir matlagning på Wamslers spisar en upplevelse att se fram 

emot. Wamslers produkter använder modern förbränningsteknik, som utnyttjar energin i bräs-
let optimalt. Det innebär lägre värmekostnader och mindre miljöpåverkan. Wamslers  

vedspisar är inte bara funktionella för uppvärmning och matlagning, utan de bidrar 
även med atmosfär och välbehag tack vare sin formgivning och design. 

AB Hans Forsman
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Samtliga produkter i denna katalog 
lever upp till gällande miljökrav.



AB Hans Forsman

Full koll på eldningen
Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på 
eldningen. Luft strömmar ner på  
insidan av glaset och håller det rent från sot. 
Konvektionsluft ser till att glaset håller sig svalt 
på utsidan. Dessutom finns ett tillbehör som 
består av rostfri isolerad plåt att hänga över 
glaset, för att helt reducera strålningseffekten 
från glaset. Ett bra tillbehör om du ofta står 
framför spisen, vid matlagning.

W1-40 är som övriga spisar i W1-serien från 
Wamsler utrustad med vermikulit under stål-
hällen för bästa förbränning. W1-40 har primär, 
sekundär och tertiärluft som gör den till en 
mycket miljövänlig vedspis. Dessutom finns en 
integrerad dragregulator inbyggd som reglerar 
tillförseln av luft till eldstaden för optimal för-
bränning. 

Koppla tilluft utifrån
W1-40 har som standard en extern luftans-
lutning. Genom att ansluta en slang direkt till 
eldstaden kommer den uppvärmda luften att 
bli kvar inne. Spisen suger in förbränningsluft 
utifrån. Det är inte bara lågenergihus eller 
extremt välisolerade hus som drar nytta av 
denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, 
uppifrån och från höger eller vänster sida. 
Enklaste anslutning är bakifrån. 

Anslutningssats med murstos och packning 
medföljer utan kostnad. Lock, luftslang för 
tilluft utifrån till eldstaden och spjäll till den 
medföljande anslutningssatsen för rökgaserna 
finns som extra tillbehör. 

Går att beställa i 850 mm höjd.

W1-40 Effektiv & miljövänlig

WAMSLER W1-40 
Arbetshöjd  900+20 mm
Bredd  400 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  332 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag  12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  124 kg
Eldstad HxBxD  260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB 525 x 220 mm
Effekt  6 kW
Avstånd till brännbart i sidled 200 mm
Avstånd till brännbart baktill 200 mm
Verkningsgrad 77%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,08%
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WAMSLER W1-40 VIT
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EXTRA TILLBEHÖR
• Golvplåt (svart)
• Tilluftsats (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör
• Grillgaller 
• Isoleringsplåt 
• Mellansektion

WAMSLER W1-40 SVART



W2-50 Smal & smart storsäljare

WAMSLER W2-50 
Arbetshöjd  900+20 mm
Bredd  503 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  332 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag  12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  124 kg
Eldstad HxBxD  260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB 525 x 220 mm
Effekt  6 kW
Avstånd till brännbart i sidled 3 mm
Avstånd till brännbart baktill 200 mm
Verkningsgrad 77%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,08%

(Ställbara tassar +20 mm)

W2-50 är endast 30 cm bred, men med luftkylda brandväggar blir den 50 cm och 
klar för installation mot brännbar inredning. Du behöver alltså inte mura. 

4

6 kW

WAMSLER W2-50 



Full koll på eldningen
Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på eldningen. Luft 
strömmar ner på insidan av glaset och håller det rent från sot. 
Konvektionsluft ser till att glaset håller sig svalt på utsidan. 
Dessutom finns ett tillbehör som består av rostfri isolerad plåt 
att hänga över glaset, för att helt reducera strålningseffekten 
från glaset. Ett bra tillbehör om du ofta står framför spisen.

W2-50 är som övriga spisar i W2-serien från Wamsler utrustad 
med vermikulit under stålhällen för bästa förbränning. W2-50 
har primär, sekundär och tertiärluft som gör den till ett mycket 
miljövänligt alternativ. Dessutom finns en integrerad dragregu-
lator inbyggd som reglerar tillförseln av luft till eldstaden så att 
tillförseln automatiskt blir den rätta.

Ett med köksbänken 
W2-50 är utrustad från fabrik med luftkylda sidopaneler som 
innebär att man kan bygga in spisen i köket utan att mura 
brandväggar mellan spisen och köksskåpen. Spisen lagerförs i 
90 cm:s höjd men går att beställa i 85 och 92 cm:s höjd.
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Koppla tilluften utifrån
W2-50 har som standard en extern luftanslutning. Genom att 
ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda 
luften att bli kvar då spisen suger in förbränningsluft utifrån. 
Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus 
som drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre 
även i äldre hus.

Lagervara, snabba leveranser

W2-50 lagerförs i färgerna vit eller svart med stålhäll och med 
arbetshöjd 90 cm (+/-2 cm). 

Glaskeramikhäll samt hot spots finns som tillval. 

Vid specialbeställning är leveranstiden 6-8 veckor.

EXTRA TILLBEHÖR
• Golvplåt (svart)
• Tilluftsats (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör
• Grillgaller 
• Isoleringsplåt

Anslutningssats med murstos, 
packning och rökrör ingår. 

WAMSLER W2-50 SVART WAMSLER W2-50 VIT
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W1-75 Matglad miljövän

WAMSLER W1-75 
Arbetshöjd  900+20 mm
Bredd  750 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  737 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  171 kg
Eldstad HxBxD  225 x 264 x 350 mm
Eldstadsöppning HxB 525 x 326 mm
Effekt  8 kW
Avstånd till brännbart i sidled 200 mm
Avstånd till brännbart baktill 200 mm
Verkningsgrad 75%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,09%

8 kW
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Ersätt din uttjänta vedspis med en modern och effektiv vedspis med stor bakugn 
och stålhäll. Mer effekt ger god bränsle-ekonomi och mindre miljöpåverkan. 
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Glaskeramikhäll (tillval) Luftkylda handtag (ingår)

Extremt hög verkningsgrad

I W1-75 sker förbränningen nästan helt utan skadliga ut - 
släpp. Spisen underskrider kraftigt såväl rådande gränsvärden 
som de som kommer att införas i enlighet med kommande 
EU-direktiv.

Spisen har mycket hög verkningsgrad. Längre förbränningstid 
ger drastiskt sänkta uppvärmningskostnader. Den automatis-
ka dragregleringen gör eldningen till ett varmt och miljörent 
alternativ för dig som vill laga mat och en källa till värme.

Eldstaden är på 21 liter och i ugnen finns belysning samt 
termometer som underlättar vid ugnsbakning. Handtagen till 
eldstaden är luftkylda. Ett strålskydd finns som extra tillbehör 
att hänga på eldstadsluckan för att minska strålningsvärmen 
när du står framför spisen. 

Spisen kommer med stålhäll. Glaskeramikhäll kan beställas 
som tillval.

W1-75 finns i flera färger, men lagerförs i vit och i svart.

WAMSLER W1-75 ANTRACIT WAMSLER W1-75 SVART

Anslutningssats med murstos, pack-
ning och rökrör ingår. 

Lagervara, snabba leveranser

W1-75 lagerförs i färgerna vit eller svart med stålhäll. Fler 
färgalternativ finns, samt möjligheter till keramikhäll och häll 
med hot spots. Höjd 90 cm, men går att beställa i 85 cm.

Vid specialbeställning kan leveranstiden bli upp till 6-8 veckor. 

EXTRA TILLBEHÖR
• Golvplåt (svart)
• Tilluftsats (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör
• Grillgaller 
• Isoleringsplåt 
• Mellansektion
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W2-90 Modern komfort

WAMSLER W2-90 
Arbetshöjd  900+20 mm
Bredd  908 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  737x521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  188 kg
Eldstad HxBxD  260x225x345 mm
Eldstadsöppning HxB 525x220 mm
Effekt  8 kW
Avstånd till brännbart i sidled 3 mm
Avstånd till brännbart baktill 200 mm
Verkningsgrad 82%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,07%

Den kompletta vedspisen med inbyggda brandväggar. Du behöver inte mura. 
Smidigt och smart när du bygger nytt. Komfortabelt när du ska ersätta en äldre spis.  

8 kW
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Inbyggda brandväggar

W2-90 har inbyggda brandväggar, vilket innebär att du inte 
behöver mura. Smidigt och smart om du bygger nytt och 
komfortabelt om du ersätter en äldre spis. Spisen hör till de 
renaste i sin klass. Med reglerbar primärluft och väl placerade 
kanaler för sekundär- och tertiärluft blir förbränningen extremt 
effektiv och rökgaserna genomgår full efterförbränning.

Uppfyller miljöakraven

Hemligheten med W2-90 finns på insidan. Wamsler har tagit 
fram en vedspis som uppfyller dagens och morgondagens 
miljökrav. W2-90 har vermikulit under stålhällen förutom 
direkt under kokplattorna, för att uppnå fullständig förbrän-
ning och för rena och partikelfira rökgaser. 

W2-90 kommer med stålhäll men kan fås med glaskeramik-
häll som tillval. Tack vare belysning och ett stort fönster får 
du full överblick över maten i ugnen.

Kopplar tilluft utifrån

W2-90 har en extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang 
direkt till eldstaden kommer den uppvärmda luften att bli kvar 
inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån. Det är inte bara 
lågenergihus eller extremt välisolerade hus som drar nytta av 
denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.

En integrerad dragregulator reglerar tillförseln av luft till eldstaden 
så att luftmängden automatiskt blir den rätta. Anslutning till skor-
sten kan ske bakifrån, uppifrån och från sidan. 

Spisen finns i både höger- och vänsterutförande. 

Kan fås med olika handtag. 

Lagervara för snabba leveranser

W2-90 lagerförs i vitt eller svart med stålhäll och 900 mm 
arbetshöjd. Flera färgalternativ finns samt höjd 850 mm, se 
www.hansforsman.se. 

Vid specialbeställning kan leveranstiden bli upp till 6-8 veckor. 

EXTRA TILLBEHÖR
• Golvplåt (svart)
• Tilluftsats (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör

Anslutningssats med murstos,  
packning och rökrör ingår.

Glaskeramikhäll (tillbehör)

WAMSLER W2-90 SVART WAMSLER W2-90 VIT
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K128F Gedigen trotjänare du kan lita på

WAMSLER K128F 
Arbetshöjd  850+50 mm
Bredd  720 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  658x490 mm
Minsta/högsta skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  150 kg
Eldstad HxBxD  310x165x370 mm
Eldstadsöppning HxB 195x160 mm
Ugn HxBxD 270x355x455 mm
Effekt  7 kW
Verkningsgrad 77%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,10%

Notera att när eldstaden är till vänster är rökutgången till höger 
på baksidan och vice versa.
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7 kW

OBS. Vid övre bakre anslutning bör sotlucka installeras för att 
underlätta vid sotning.
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WAMSLER K128F ANTRACIT K128F
K128F är en gedigen och driftsäker vedspis med tilltagen ugn. 
Denna spis har primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränni-
ngen. Den har nya greppvänliga handtag till eld- och askluckan 
samt glas med termometer i ugnen. Tändspjäll finns för att 
underlätta upptändning. Förvaringsvagn finns längst ned och den 
går att få i olika färgalternativ. Lock och glaskeramikhäll finns 
som tillval.

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och från sidan. 
Spisen finns i både höger- och vänsterutförande.  

11

Anslutningssats med murstos,  
packning och rökrör ingår.

WAMSLER K128F VITWAMSLER K128F SVART



K135 har stor eldstad (26 liter), tillräckligt stor ugn med 
termometer och lampa, rymlig vedvagn och en stor plansli-
pad stålhäll. Den är kraftigt konstruerad och väldesignad och 
ger en nominell effekt på 8 kW. Handtagen är utformade med 
luftslingor för kylning. Primärluften regleras med automatisk 
dragregulator och detta i kombination med sekundärluften 
skapar den utomordentliga förbränningen.
Hällstången går att montera bort om så önskas. Tändspjäll 
finns. Belysning till ugnen underlättar vid matlagning. 
Diverse tillbehör för rengöring och hantering av spisen med-
följer. Anslutning mot skorsten kan göras bak- eller upptill. 
Som tillbehör till spisen finns 100 mm mellansektioner. Finns 
både i höger- och vänsterutförande. Spisen finns i svart eller 
rostfritt utförande. Vi lagerför den i svart. Leveranstiden för 
rostfri kan bli ca 6-8 veckor.

K135 Väldesignad & gedigen 

WAMSLER K135 
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  800 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  680 x 480 mm
Minsta/högsta skorstensdrag  12-15 Pa
Rökrör diameter  130 mm
Vikt netto  190 kg
Eldstad HxBxD  320 x 230 x 400 mm
Eldstadsvolym 26 liter
Eldstadsöppning HxB 280 x 210 mm
Ugn HxBxD 278 x 300 x 430 mm
Effekt  8 kW
Verkningsgrad 78%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,10%

WAMSLER K135 SVART

8 kW

Anslutningssats med  
murstos, packning och 
rökrör ingår.

12
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K60 & K80 Sofistikerad kvalitetsspis

WAMSLER K60 K80
Arbetshöjd 860 mm 860 mm
Bredd 600 mm 800 mm
Djup 600 mm 600 mm
Hällens mått BxD 450 x 480 660 x 480
Minsta/högsta 
skorstensdrag

12-15 Pa 12-15 Pa

Rökrör diameter 130 mm 130 mm
Vikt netto 180 kg 195 kg
Eldstad HxBxD 250 x 380 x 250 250 x 570 x 250
Eldstadsvolym (max) 23,5 liter 30 liter
Eldstadsöppning HxB 200 x 350 550 x 220
Effekt 6,5 kW 9 kW
Verkningsgrad
CO-utsläpp 13% O² 
(krav ≤ 0,12%)

73%
0,09 %

72%
0, %

Avstånd till brännbart 
i sidled

25 mm 60 mm

Avstånd bakåt 200 mm 200 mm

Rökrörsanslutning K60 K80
C från golv till cc rökrör 720 mm 720 mm
D 130 mm 130 mm
A 170 mm 175 mm
B 144 mm 148 mm

K60 och K80 är de senaste inovationerna från Wamsler. Båda 
två håller högsta restaurangkvalitet och är något för finsma-
karen.

Eldstaden är ovanpå ugnen vilket möjligör en större eldstad 
med stor glasad lucka för hög mysfaktor i köket. K60 och K80 
har modern förbränningsteknik som uppfyller de svenska 
miljökraven.

Den rymliga, upplysta ugnen och den polerade gjutjärnshäl-
len gör din matlagning till ett nöje. Du kan enkelt ändra från 
höger till vänsterhängd eldstadsdörr och likaså från höger- till 
vänsteranslutning av rökutgången. K60 tar en vedlängd av 35 
cm, med maxeffekt på 6,5 kW.

För dig som önskar en större vedspis finns K80 med en effekt 
på 9,5 kW. K80 är 80 cm bred och tar hela 50 cm lång ved.

Elektrisk lampa i ugnen.

Mellansektioner kan beställas separat.
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K176E Modern retro till budgetpris

WAMSLER K176E 
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  700 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  675 x 470 mm
Minsta/högsta skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrör diameter  120 mm
Vikt netto  130 kg
Eldstad HxBxD  280 x 175 x 370 mm
Eldstadsöppning HxB 175 x 170 mm
Ugn HxBxD 250 x 320 x 470 mm
Effekt  5 kW
Verkningsgrad 79%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,10%
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Notera att när eldstaden är till vänster är rökutgången till 
höger på baksidan och vice versa.

WAMSLER WESTMINISTER K176E

Ett perfekt alternativet som lämpar sig för fritidshus och stugor. 
För permanent boende rekommenderas vårt övriga vedspissorti-
mentet. Trots priset har Wamsler fortfarande lyckats med design 
och funktionalitet.

Anslutning till skorstenen sker antingen baktill, från sidan eller 
uppifrån.

K176 E har bekväma lodräta handtag till eldstadsluckan. Stor 
bakugn med termometer och en tilltagen eldstadsöppning. 

Rostret är av gjutjärn i K176E och eldstaden beklädd med scha-
motttegel och i taket av eldstaden sitter ECS-insatsen för en 
optimal slutförbränning.

En planslipad häll av rosttrögt stål (cortén) ger goda förutsätt-
ningar för stekning och kokning. Förvaringsvagnen nedtill är 
mycket rymlig för bakplåt, kastruller eller tändved.

Spisarna finns både i höger- och vänsterutförande.

WAMSLER K176E SVART

WAMSLER K176E VIT

Anslutningssats med murstos, packning och 
rökrör ingår. Spjäll finns som tillbehör.
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TILLBEHÖR KÖKSPANNOR

ESBE Laddningspaket LTC261
ESBE laddningspaket LTC261 kopplas mellan ackumulatortank och 
panna. Ger en jämn returtemperatur till kökspannan, vilket förhindrar 
kondens och tjärbildning runt kökpannans vattenmantel.

Mellansektion
Mellansektionen är en smart brandvägg - den skapar konvektion samt 
är brandhämmande och är godkänd att montera mellan brännbara 
material och kökspanna. 
Finns i 55 mm eller 110 mm och i passande färg.

Eligen
Eligen är en helautomatisk elomformare för omvandling av 12 volt till 
230 volt. Omformaren kopplas till ett bilbatteri och skiftar automatiskt 
strömkälla vid strömavbrott. När strömavbrottet är över laddas bilbat-
teriet upp av den inbyggda laddaren.

Kylslinga
Nödkylning för att undvika kokning i systemet. Lätt att montera och 
ger en extra trygghet. Obligatoriskt vid slutet system.

Lock
Dubbelisolerade lock för dig som vill få mer effekt ut på systemet och 
mindre ut i rummet. Finns endast för vit, svart och blå kökspanna K148/
K148F.

Spjäll
Spjäll till anslutningssats finns som tillval (Ø150 mm).



Kökspannan är en fantastisk produkt som går att 
kombinera med andra värmekällor i ett heltäckande 
värmesystem. 

Genom vattenmantlingen runt brännkammaren och 
via självcirkulation eller cirkulationspump distribuerar 
pannan uppvärmt vatten till radiatorer runt om i din 
fastighet, samtidigt som du lagar mat på hällen och/
eller bakar i ugnen. Lyfter du det isolerade locket går 
mer effekt till rumsuppvärming.  

Detta gör kökpannan till en perfekt lösning för den 
som vill ha ett eloberoende alternativ i kombination 
med exempelvis solenergi. 

Ska du elda effektivt, ekonomiskt och miljövänligt ska 
du koppla en ackumulatortank till pannan. Även om 
det av utrymmesskäl kan vara svårt är fördelarna så 
pass stora att en sådan lösning är att föredra.  
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KÖKSPANNOR  
Värme, mat & mys för eloberoende

Uppvärmt vatten går då genom tanken och värmer 
vatten, som lagras innan det går ut i radiatorerna eller 
som tappvärmevatten. Genom att låta pannan ladda 
tanken med energi minskar risken för pyreldning och 
brandrisken minskar. 

Ska du ladda en ackumulatortank från en kökspanna 
bör du konsultera en kunnig VVS:are för att dimen-
sionera ditt system. Ditt system kan då även behöva 
utrustas med laddningspaket, elpatron och nöd- 
strömsaggregat.

Våra kökspannor är väl beprövade, stor produktkän-
nedom finns bland VVS-firmor och inte minst lever 
våra kökpannor upp till dagens miljökrav. Det borgar 
för en trygg investering och hög driftsäkerhet.

Köp en Wamsler kökspanna och du får en erkänt bra 
produkt.  Reservedelar finns om du skulle behöva 
dessa.  

NYHET! Wamsler K158F har samma prestanda som K158. Den finns nu med glasad lucka till eldstaden.



K158/K158F Panna för smala behov

WAMSLER K158/K158F
Höjd med lock 875 mm
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  500 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  409 x 509 mm
Minsta/högsta skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrör diameter  150 mm
Stigare + Retur diameter 1“
Stigare c/c från golv 777 mm
Retur c/c från golv 427 mm
Stigare c/c från sida 250 mm
Stigare c/c från sida 250 mm
Vikt netto  164 kg
Eldstad HxBxD  270-400 x 234 x 421 mm
Volym vattenmantel 16 l
Eldstadsöppning HxB 200 x 180 mm
Effekt nominell  22 kW
Verkningsgrad  81,7%
Mängden CO vid 13% O2 (krav ≤ 0,12%) 0,11%
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22 kW

Anslutningssats medföljer vid beställ-
ning. Innehåller: murstos, packning 
och rökrör. Spjäll finns som tillbehör.

Huvudsaklig värmekälla i medelstor fastighet
WAMSLER K158/K158F ansluter du till ackumulatortank, men går även 
bra att ansluta mot ett större antal radiatorer. Vill du få varmt vatten i 
kranen och värme från elementen är en kökspanna kopplad till en eller 
flera ackumulatortankar det bästa alternativet. Lösningen minskar upp- 
värmningskostnaderna och är därför ett självklart alternativ i alla större 
hus.

Automatisk dragregulator, sekundärluft, rostskakare från framsidan av 
asklucka, höj- och sänkbar rost med vev är några av fördelarna med K158. 
Längst ned finns en förvaringsvagn. Ovanför den planslipade hällen finns 
ett isolerat lock, som nerfällt ger mer värme till systemet och uppfällt ger 
möjlighet att laga mat. 

K158/K158F har fyra anslutningsmöjligheter till skorstenen. (se sprängs-
kisserna)

Färg: vit eller svart. 

K158F har endast kromade detaljer oavsett färg. 

K148 i svart kan fås med detaljer i såväl krom  
eller mässing.

Avstånd brännbart = 20 cm 

K158F

K158



Om kocken får bestämma
K148 har automatisk dragregulator, sekundärluft, glas med termometer i ugnen, 
rosten höj- och sänkbar med vev, förvaringsvagn, tändspjäll och stor eldstadslucka. 
Dessutom har K148 termometer som visar vilken temperatur det är på stigarvatt-
net och även tryckmanometer. Med hjälp av det centrala reglaget, uppe på hällen, 
kan värmen för K148 ledas exakt dit du önskar: för att koka, steka, baka eller för 
centralvärme och varmvattenberedning. 
K148 kan anslutas till skorstenen på fyra ställen. Spisen finns i höger- och vänster-
utförande. En högerspis har rökanslutningen till höger och eldstaden till vänster 
(framifrån sett). En vänsterspis tvärtom. K148 kan dessutom anslutas i mitten bak-
till. Röranslutningar till vvs kan anslutas bakom eldstaden eller från sidan.

Färg: vit, svart eller rostfritt. Lock som tillval rekommenderas. K148F har endast 
kromade deltaljer oavsett färg. K148 svart kan fås med detaljer i såväl krom eller 
mässing. K148 vit kan fås med emaljerade detaljer.

K148/K148F För hus från 100-200m2

WAMSLER K148 
Höjd med lock 895 mm
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  900 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  855 x 440 mm
Minsta/högsta skorstensdrag  12-15 Pa
Rökrör diameter  150 mm
Stigare + Retur diameter 1“
Stigare c/c från golv 731 mm
Retur c/c från golv 404 mm
Stigare c/c från sida 189 mm
Retur c/c från sida 89 mm
Vikt netto  206 kg
Eldstad HxBxD  280-470 x 234 x 421 mm
Volym vattenmantel 19 l
Eldstadsöppning HxB 193 x 170 mm
Ugn HxBxD 360 x 460 x 410 mm
Effekt nominell  23 kW
Verkningsgrad  84,2%
Mängden CO vid 13% O2 (krav ≤ 0,12%) 0,06%

23 kW

Till våra kökspannor rekommenderar vi instal-
lation av  ackumulatortank, laddningspaket och 
nödströmsaggregat för optimal och säker drift. 

Avstånd till brännbart = 20 cm 
 

89
5 

m
m

 

68
0 

m
m

 

18

73
1

69
7

40
4

189
89

värmeväxlaranslutning
för tAs 3/8”

returledning 1”

framledning 1”

bakre vägg på spis

150

451

265
299

K148F

K148

LITEN MILJÖPÅVERKAN



K178 Giganten    

WAMSLER K178 
Höjd med lock 880 mm
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  1110 mm
Djup  600 mm
Hällens mått BxD  1045 x 492 mm
Minsta/högsta skorstensdrag  12-15 Pa
Rökrör diameter  150 mm
Stigare + Retur diameter 1“
Stigare c/c från golv 743 mm
Retur c/c från golv 366 mm
Stigare c/c från sida 188 mm
Retur c/c från sida 88 mm
Vikt netto  265 kg
Eldstad HxBxD  280-470 x 280 x 421 mm
Volym vattenmantel 23 l
Eldstadsöppning HxB 180 x 200 mm
Ugn HxBxD 360 x 460 x 420 mm
Effekt nominell  27 kW
Verkningsgrad  79,2%
Mängden CO vid 13% O2 (krav ≤ 0,12%) 0,11%

Anslutningssats med murstos, pack-
ning och rökrör ingår. Spjäll finns 
som tillbehör.

K178 111 cm bred 27 kW
K178 är Wamslers största kökspanna. Med en effekt på totalt 
27 kW varav 19 kW mot vattenburet system lämpar sig denna 
för uppvärmning av ett större hus eller fastighet, matlagning 
och varmvattenförsörjning. 

Pannan är utrustad med rejäl ugn och en stor eldstad. Den 
stora stekytan ger dig en genuin matlagningsupplevelse.
Tre isolerade lock följer med pannan, och de kan ställas i olika 
lägen beroende på dina behov.

K178 ansluts mot ackumulatortank och kan också kopplas till 
ett större antal radiatorer och element. 

Pannan är utrustad med:
automatisk dragregulator
primär- och sekundärluft
glas med termometer i ugnen
höj och sänkbart roster
stor och rymlig förvaringsvagn
tändspjäll och stor eldstadslucka

Den har dessutom termometer för stigartemperaturen och 
även tryckmanometer. 

Spisen finns med fyra anslutningsmöjligheter mot skorsten 
(bak, sida, topp och mitten bak).

27 kW

19

W
AM

SL
ER

 K
Ö

K
SP

AN
N
O

R



Box 93, 645 22 Strängnäs
Showroom: Finningevägen 73, 645 42 Strängnäs

0152-167 70  |  info@hansforsman.se |  www.hansforsman.se

Vi reserverar oss för felaktig produktinformation 
och förbehåller oss rätten till förändringar efter 
fabrikantens och marknadens krav.

AB HANS FORSMANAB HANS FORSMAN

Återförsäljare:


