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B U I LT T O L A S T

Hobbyoven 40 Liter 1290°C 230 Volts
l CE-GECERTIFICEERD
l DEKSELSCHAKELAAR: Oven werkt alleen als deksel gesloten is.
l UITGEBREIDE, MAAR SIMPELE BESTURING: 4 instelbare programma’s. In ieder
programma kunt u 8 segmenten invoeren.
l MAXIMUM TEMPERATUUR 1290°C
l ENERGIEZUINIG: 75 mm. isolatiesteen verbeterd met een extra laag
isolatiepapier.
l SPANNING: 230 Volt, 1 phase, gewone stekker
l AFMETINGEN: 40 liter, 33 cm Diam. en 45,7 cm. hoogte
l ELEMENTHOUDERS: Elementhouders beschermen elementen en
isolatiestenen.
l 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.
l VEEL EXTRA’S: U krijgt een robust,
corrosiebestendig onderstel,
scharnierende deksel, roestvast
stalen montagekast en schroeven,
eenvoudig toegankelijke montagekast,
ovenhuisconstructie in delen voor
eenvoudige verhuizingen.
l EEN WASEMGAT IN DE DEKSEL: Verzekerd
een schonere ovenatmosfeer.
l 3 JAAR BEPERKTE GARANTIE: Onderhoud
en garantie worden verzorgd door lokale
verdeler.

Goed
geïsoleerde
montagekast
Elektrische
bedrading en
besturing
goed
geïsoleerd
tegen hitte.

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

3 JAAR GARANTIE!

FUEGO0108

De ideale 40 liter hobbyoven 1290°C
l
l
l
l
l

Automatisch
Draagbaar
Gemakkelijk
Duurzaam
Zuinig

De Fuego oven vervult de wensen van
iedereen, die op zoek is naar een kleine,
simpele volautomatische oven voor hobby of
test doeleinden. Zeer complete en eenvoudige
instructies maakt deze oven ideaal voor
beginners, maar ook krachtig genoeg voor
geoefende gebruikers. Deze oven heeft alles
van L&L geavanceerde technologie, zoals
gepatenteerde elementshouders, zware
elementen, roestvrij ovenhuis en materialen.
De oven is door de secties eenvoudig te
verplaatsen en weer op te zetten. De oven
werkt op 230 Volt met een gewone stekker.

FUEGO SPECIFICATIES
BINNENMATEN: ø 33 cm., 45.7 cm. Hoogte, 40 Liter
Buitenmaten : 56 cm. Breed, 69 cm. Diep en 79 cm. Hoogte
Elektrische gegevens : 230 Volts, 1 Phase, 3,45 KWatts, 15 Ampère.
Gewicht en verpakking : Oven weegt 63 Kilogram zonder verpakking. Oven met verpakking weegt 77 Kilogram.
Verpakking 80 cm. x 80 cm. x 80 cm. Oven is zorgvuldig verpakt met beschermende foam.
Op alle transacties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Ve-Ka Ovenbouw BV van toepassing.
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