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Nog betere stookresultaten en een schonere werkomgeving met
de EnviroVent van Skutt!
Ovengas afvoer & gelijkmatige temperatuurverder
EnviroVent
De Skutt ovens zijn uit te rusten met het zogenaamde EnviroVent
Prijs € 425,00

excl. BTW

Alle prijzen in € excl.
Skutt ovens zijn hoogwaardige Amerikaanse
bovenladers, die standaard worden geleverd met
een aangebouwde uitgebreide stookcomputer
die, naast een instelbare stookcurve, ook een
computergestuurd cone stookprogramma kent:
de temperatuurregeling gedraagt zicht dan als
een cone; dat wil zeggen compenseert
automatisch op stookduur. Het zogenaamde
hittewerk.
Skutt is een belangrijke leverancier op de
Amerikaanse markt, die zich onderscheidt van de
Europese markt doordat men daar bij voorkeur
bovenladers gebruikt. Voor de Amerikaanse
markt maakt Skutt een groot aantal modellen,
maar de meest gangbare modellen zijn
geïntroduceerd op de Europese markt. De
onderstaande ovens zijn allen
krachtstroomovens op 220V. Let ook op het
zekeringsamperage.

Stroom
krachtstroom
krachtstroom
krachtstroom
krachtstroom
krachtstroom

Type
KM- 818-3
KM- 822-3
KM-1018-3
KM-1027-3
KM-1227-3

Skutt ovens zijn opgebouwd uit ringen die
voorzien zijn van porseleinen stoppen die,
uitgenomen, de oven op iedere plaats van
voldoende zuurstof kan voorzien.
Daarnaast kan met de EnviroVent plaatsen
die, via de bodem, de schadelijke
ovendampen afzuigt en naar buiten voert en
tegelijkertijd de temperatuurgradiënt in de
oven verbetert en dus een gelijkmatiger
temperatuurverdeling veroorzaakt en de
zuurstoftoevoer in de ovenruimte
controleert.
Skutt is kwaliteit: overtuig uzelf en bekijk
deze ovens in onze showroom!

Fase Inhoud
Doorsn. x Max. temp Vermogen Gewicht Zekering
(Liters) hoogte (cm)
(°C)
(kW)
(kg)
(Amp)
1300
2
65
42 x 45
6,8
64
16
3
80
42 x 55
1300
8
82
16
3
118
56 x 45
1300
9,5
92
25
3
180
56 x 68
1300
11,5
110
25
3
280
71 x 68
1300
13,5
150
25

Prijs
(ex.BTW)
1850,00
1995,00
2450,00
2850,00
3250,00

In de prijzen inbegrepen:
1) Stookcomputer. De zogenaamde KilnMaster. Stookcurve programmeerbaar in 16 segmenten
2) Geheugen voor zes programma's
3) CE-keurmerk
4) Garantie van 2 jaar.
5) Leverbaar met zogenaamde EnviroVent, die rookgassen afvoert en temperatuur gelijkmatig verdeelt.

Prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
Creavisie
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