Att välja rätt brännare till Trangiaköket
BRÄNNARE

Spritbrännare, 110 g

Gasolbrännare, 180 g

Multifuelbrännare, 525 g

Gelébrännare, 18 g

ANVÄNDNING

BRÄNSLE

EFFEKT

SKÖTSEL

Lätt att använda tack vare
den enkla konstruktionen.
Sparringen reglerar lågan
och används för att spara
bränsle eller för att släcka
lågan. Fungerar i alla väderförhållanden. I sträng
kyla kan vintertillsatsen användas. Spritbrännaren kan
användas med alla Trangiakök, Trangia Triangel
(400333) och häll (100230).

Relativt billigt bränsle.
Tenol eller T-röd (SE),
Methylated spirits
or
bioethanol spirit (UK),
Brennspiritus (D), Ethyl alcohol or Denature alcohol
(USA), Methyl alcohol or
Wood a lcohol (AU), Alcool
a brûleur (FR), Rødsprit
(N & DK), Gedenatureerde alcohol (brandspiritus)
(NL), Marinol-100 or Sinol
(FI). Fyll aldrig på spritbrännaren förrän lågan är
helt släckt.

En fyllning (max. 2/3 av sin
höjd) kommer att brinna i
ca. 25 min. Kokar 1 liter vatten på 10 min (varierar beroende på väder och bränslekvalitet). Beräkna 1,0 liter
rödsprit för matlagning för
2 personer per vecka. Effekt: 1000 w/ 3500 btu.

Förvara spritbrännaren i en
plastpåse eller liknande för
att förhindra korrosionsskador på kokkärlen. Använd endast alkoholbaserade bränslen (t.ex. T-röd
eller Tenol). Späd bränslet
med max. 15% vatten för att
undvika sotbildning.

Gasolbrännaren är även
den lätt att använda, har
en snabb koktid och håller
kokkärlen sotfria. Fungerar i alla väderförhållanden
över -22ºC grader. Gasolbrännaren passar alla Trangiakök (utom Minitrangia),
Trangia Triangel (400333)
och häll (100230).

Bränslet är dyrare än till
spritbrännaren. Passar alla
propan-/ butangasbehållare
med
EN417-kompatibla
gängade ventiler. Dessa
gasbehållare finns tillgängliga i de flesta länder
runt om i världen.

Kokar 1 liter vatten på 3,5
min (varierar beroende på
väder och bränslekvalitet).
Den förbränner 150 g gas
per timme med full effekt.
Effekt: 2100 w/ 6700 btu.

För problemfri användning
av gasolbrännaren läs de
medföljande instruktionerna. Där hittar du även råd
om rengöring och skötsel.
Instruktionerna finns även
under “Bruksanvisningar”
under
“Användning &
skötsel”.

Multifuelbrännaren är ett
snabbt och säkert alternativ
och är särskilt lämplig för
extrema väderförhållanden,
t. ex. mycket låga temperaturer. Brännaren säljs med
en bränsleflaska (0,6 liter),
en pump, ett multiverktyg
och ett fodral. Multifuelbrännaren passar alla Trangiakök (utom Minitrangia).
Något mer komplicerad att
använda än andra brännare
eftersom förvärmning krävs

Fungerar med många olika
bränslen, vilket är en fördel
när du reser till olika delar
av världen (särskilt Afrika,
Asien och Sydamerika)
där de enda tillgängliga
bränslena generellt är
bensin, fotogen och flygbränsle. Bensin rekommenderas för temperaturer
under -10ºC. Där det är
möjligt bör högkvalitativa
bränslen användas, såsom
kemiskt ren bensin eller
alkylatbensin, eftersom de
är mer tillförlitliga.

Kokar 1 liter vatten på 4
min med gas och 4,5 min
med kemiskt ren bensin
(varierar beroende på väder
och bränslekvalitet). Den
förbränner ca. 2 dl bensin
eller 116 g gas per timme
med full effekt. Effekt: 1600
w/ 5800 btu (gasbehållare),
1500 w/ 5200 btu (kemiskt
ren bensin).

För problemfri användning
av multifuelbrännaren, läs
medföljande instruktioner.
Där hittar du även råd
om rengöring och skötsel.
Instruktionerna finns även
under “Bruksanvisningar”
under
“Användning &
skötsel”.

Gelébrännaren består av en
kopp med lock som används
med gelé eller fast bränsle.
Den har liknande egenskaper som spritbrännaren,
men har en något högre
värmeeffekt. Den är oerhört
lätt och säker att använda.
Gelébrännaren kan användas med alla Trangiakök,
Trangia Triangel (400333)
och häll (100230).

Gelé eller fast bränsle.

Kokar 1 liter vatten på 7 min
med gelé (varierar beroende på väder och bränslekvalitet). Effekt: 1500 w/ 5200
btu.

Beläggningar i brännaren
som orsakas av bränslet kan
tvättas bort med vatten.

