Amerikaanse
Topkwaliteit
Built to Last

Alleen “L&L” ovens hebben exclusief
harde keramische houders, die de
stenen en de elementen beschermen.

3 JAAR GARANTIE!
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De beste oven
gemaakt in de U.S.A.

Hobbyoven 40 Liter
1290°C, 230 Volts
 CE-GECERTIFICEERD
 DEKSELSCHAKELAAR: Oven werkt
alleen als deksel gesloten is.
 UITGEBREIDE, MAAR SIMPELE
BESTURING: 4 instelbare
programma’s. In ieder programma
kunt u 8 segmenten invoeren.
 MAXIMUM TEMPERATUUR 1290°C
 ENERGIEZUINIG: 75 mm. isolatie
steen verbeterd met een extra laag
isolatiepapier.

 VEEL EXTRA’S: U krijgt een robuust,
corrosiebestendig onderstel,
scharnierende deksel, roestvast
stalen montagekast en schroeven,
eenvoudig toegankelijke
montagekast, ovenhuisconstructie
in delen voor eenvoudige
verhuizingen.
 EEN WASEMGAT IN DE DEKSEL:
Verzekerd een schonere
ovenatmosfeer.
 3 JAAR BEPERKTE GARANTIE

 ELEMENTHOUDERS: Elementhouders
beschermen elementen en
isolatiestenen.
 BESCHERMD THERMOKOPPEL:
Industrieel keramisch
thermokoppel. Beschermbuis
beschermd het thermokoppel
tegen beschadiging en breuk.
Levensduur ongeveer gelijk aan
levensduur verwarmingspiralen.
Thermokoppels zijn eenvoudig en
goedkoop om te vervangen.

SPECIFICATIES
BINNENMATEN: ø 33 cm., 45.7 cm.
hoog, 40 Liter
Buitenmaten: 56 cm. breed, 69 cm.
diep en 79 cm. hoog
Elektrische gegevens : 230 Volts,
1 Phase, 3,45 KWatts, 15 Ampère.

Gewicht en verpakking: Oven
met verpakking weegt 77 Kilogram.
Verpakking 80 cm. x 80 cm. x 80
cm. Oven is zorgvuldig verpakt met
beschermende foam.

Hobbyoven 70 Liter
1200°C, 230 Volts
 ZELFDE KENMERKEN ALS DE FUEGO:
De Robin en de Fuego hebben
dezelfde kenmerken. De Robin is
groter en stookt maximaal tot 1200
C. Oven is ideaal voor aardewerk
en gebruik op scholen en andere
instellingen. Oven werkt op 230
Volt met een gewone 230 Volt
stekker.

SPECIFICATIES
BINNENMATEN: ø 42 cm., 45.7 cm
hoog, 70 Liter
Buitenmaten : 66 cm. breed, 81 cm.
diep en 79 cm. hoog
Elektrische gegevens : 230 Volts,
1 Phase, 3,45 KWatts, 15 Ampère.
Gewicht en verpakking : Oven
met verpakking weegt 100 kilogram.
Verpakking 91 cm. x 91 cm. x 91
cm. Oven is zorgvuldig verpakt met
beschermende foam.

Super-Veilig Oven
Afzuigsyssteem
AUTOMATISCH EN SUPERVEILIG.
“Vent-Sure” ovenafzuiging is de manier
om uw oven automatisch te ventileren.
Het waarborgt een veilige omgeving
door het rechtstreeks onttrekken van
vocht en dampen aan de oven. De
motor, die aan de muur moet worden

bevestigd, wordt niet door de hitte van
de oven aangetast en heeft een zeer
lange levensduur. Dampen worden
onder vacuüm uit oven gezogen om
lekken naar de omgevingsruimte te
voorkomen.

Hobbyoven 125 Liter, 1290°C
SPECIFICATIES
 Zelfde kenmerken als Easy-Fire, iets
kleiner en eenvoudige bediening met
veel mogelijkheden. The LibertyBelle heeft een inhoud van 125 liter
met een maximum temperatuur
van 1290C. Spanning van 415
Vol, 3 phases. Besturing met 4
opslabare programma’s. In ieder
programma kunnen 8 segmenten
ingesteld worden. Ruim voldoende
voor de professionele toepasingen.

BINNENMATEN: ø 57 cm., 45.7 cm.
hoog, 125 liter

LB23S
(125 Liter)

Buitenmaten : 56 cm. breed, 69 cm.
diep en 79 cm. hoog
Elektrische gegevens : 415 Volts,
3 Phase, 8.66 KWatts, 3 x 13.1 Ampère.
Gewicht en verpakking : Oven
weegt 140 kilogram inclusief verpakking.
Verpakking 111 cm. x 111 cm. x 101
cm. Oven is zorgvuldig verpakt met
beschermende foam.

Hobbyoven 190 en 290 Liters 1290°C
Easy
Uniform
Duurzaam
Eenvoudig te bedienen
 CE GECERTIFICEERD
 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR: Alleen bij
gesloten deksel word er stroom
naar de elementen doorgegeven.
 3 ZONE REGELING: Waarborgt gelijke
temperatuurverdeling onder en
boven in de oven.
 GEWELDIGE BESTURING: De
“DynaTrol”besturing heeft 4
voorgeïnstalleerde programma’s
met een automatische
eindtemperatuur aanpassing en 6
vrij instelbare programma’s.
 EENVOUDIG TE LADEN: Een “makkelijk
open, makkelijk laden” scharnier
met een sterke veer houdt het
deksel, zonder gebruik van steunen,
veilig op zijn plaats. Deksel leunt
“achterover” om goede toegang tot
het oveninterieur te krijgen.
 BESCHERMDE
VERWARMINGSELEMENTEN & STENEN:
Keramiek elementhouders
voorkomen problemen zoals
gescheurde stenen en eruit
vallende elementen in electrische

ovens. Dit is een uniek kenmerk,
geperfectioneerd door “L & L Kilns”.
Elementen hebben een diameter
groter dan 11 mm.
 BESCHERMD THERMOKOPPEL:
Industrieel keramisch thermokoppel
beschermbuis beschermd
het thermokoppel tegen
beschadiging en breuk. Levensduur
ongeveer gelijk aan levensduur
verwarmingspiralen. Thermokoppels
zijn eenvoudig en goedkoop om te
vervangen.
 VEEL STANDAARD KENMERKEN
INBEGREPEN: Andere kenmerken
zijn een stevig geconstrueerd
en roestbestendig onderstel,
dekselscharnier, mantel en
schroeven, ovenhuis, eenvoudig
bedienbaar controlepaneel en
een constructie in delen om een
eenvoudige opbouw te realiseren.
 EEN WASEMGAT IN DE DEKSEL:
Verzekerd een schonere
ovenatmosfeer.
 3 JAAR GARANTIE

3-ZONE BESTURING

Voltage /
Phase

Gemaakt voor lange
levensduur

e28T (290 Liter)

keramiekprogramma’s. De standaard
meer zone controle maakt zelfs het stoken
zeer eenvoudig. Wachttijdinstelling stelt
U in staat vast te stellen op welk tijdstip
de oven haar stook moet beëindigen.

Met de “DynaTrol” volautomatische
ovenbesturing is het stoken van Uw
“L & L” oven zeer eenvoudig d.m.v. 4
simpel in gebruik voorgeïnstalleerde
L&L
Artikelnummer

Van top tot bodem

De voorstookstap stelt U in staat Uw
werkstukken eenvoudig te drogen
alvorens deze te stoken. Handhaving
stelt U in staat het eindresultaat te
perfectioneren.

Binnenmaten			
Bulenmaten			 Kilo		
Diameter
Hoogte
Liter
Breed
Diep
Hoogte		 Watt
Amp.

Max.
Temp.

Gewicht
(KG)

e23T-eu-415

415 / 3 ph

57 cm

68.6 cm

190

81 cm

114 cm

102 cm

10.56

3 x 27.1

1290°C

150Kg

e28T-eu-415

415 / 3 ph

71 cm

68.6 cm

290

102 cm

127 cm

102 cm

15.06

3 x 39.5

1290°C

200Kg

Ovens zijn goed verpakt in kartonnen doos. Ovens hebben 2 of 3-zone DynaTrol besturing met industriële keramisch beschermingsbuis. Alle ovens voorzien
van 75 mm. isolatiesteen. Verpakking 112 cm x 121 cm. x 112 cm. hoog. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

European Front-Loading Kilns

met harde L&L keramische elementhouders
 CE GECERTIFICEERD
 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR: Alleen bij
gesloten deksel word er stroom
naar de elementen doorgegeven.
 3 ZONE REGELING: Waarborgt gelijke
temperatuurverdeling onder en
boven in de oven. (optioneel)
 GEWELDIGE BESTURING: Standaard
met TC-605 en optioneel de
“DynaTrol” 3-zone besturing met
4 voorgeïnstalleerde programma’s
met een automatische
eindtemperatuur aanpassing en 6
vrij instelbare programma’s.
 ROBUUST STALEN OVENFRAME:
Nastelbare deurconstructie.
Met handig vast onderstel
met mogelijkheid tot opruimen
van ovenplaten en overig
stapelmateriaal. Oven eenvoudig
met palletwagen op elke plek te
plaatsen.
 DEURVERGRENDELING: Mogelijkheid
om oven af te sluiten om
ongewenst openen van deur te
vookomen.
 GLASKOORD IN DEUR: Voorkomt
ongewenste warmte lekkage.
 BESCHERMDE
VERWARMINGSELEMENTEN & STENEN:
Keramiek elementhouders
voorkomen problemen zoals
gescheurde stenen en eruit
vallende elementen in elektrische
ovens. Dit is een uniek kenmerk,
geperfectioneerd door “L & L
Kilns”. Elementen hebben een
diameter groter dan 11 mm.

Artikel

Voltage 		
Phase
Breed

 BESCHERMD THERMOKOPPEL:
Industrieel keramisch
thermokoppel. Beschermbuis
beschermd het thermokoppel
tegen beschadiging en breuk.
Levensduur ongeveer gelijk aan
levensduur verwarmingspiralen.
Thermokoppels zijn eenvoudig en
goedkoop om te vervangen.
 MANUELE VERSNELDE AFKOELINGSEN EXTRA VENTILATIEMOGELIJKHEID.
Verzekerd een schonere
ovenatmosfeer.

Binnenmaten				
Buitenmaten		
Diep
Hoogte
Liter
Breed
Diep
Hoogte

 VEEL STANDAARD KENMERKEN
INBEGREPEN: Andere kenmerken
zijn een stevig geconstrueerd
en roestbestendige coating,
elementen in wanden, bodem en
deur. Aan vloer vast ankerbaar.
 3 JAAR GARANTIE

Kilo		
Watt
Amp.

Max.
Temp.

Gewicht
(KG)

R-125

415 / 3 ph

45 cm

45 cm

63 cm

125

91 cm

80 cm

160 cm

10

3 x 16

1290°C

R-180

415 / 3 ph

54 cm

54 cm

62 cm

180

105 cm

92 cm

160 cm

13

3 x 20

1290°C

305 Kg
340 Kg

R-250

415 / 3 ph

60 cm

60 cm

70 cm

250

110 cm

98 cm

165 cm

16

3 x 25

1290°C

425 Kg

Verpakking, verzendgewicht en afmetingen zijn afhankelijk van bestemming. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

Op alle transacties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Ve-Ka Ovenbouw BV van toepassing.
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