
Elektrische infrarood stralingsheaters
Keramische 
verwarmer 19893021
Compacte en robuuste heater met aangename 
stralingswarmte. Voor kleine ruimten in bv kantoren, 
schaftketen, werkplaatsen en containers. Veilig door stabiel 
onderstel, beschermingsroos-ter en kantelbeveiliging. 
Compleet geluidloos en eenvoudige bediening.

• Met handvat
• 230V,  10,5A en 2,4 kW (3 standen)
• 400 x 365 x 525 mm 
• 6 kg 

Kwarts 
stralingsheater 19893003
Efficiente verwarming door de KWARTS stralingslampen: “Alsof je in de 
zon staat te werken”. De stralingshitte waait niet weg, dus ook geschikt 
in tochtige of open ruimte, buiten of in onverwarmde bedrijfshal. Ook 
voor industriële drogingsprocessen. Simpel instelbaar door verrijdbaar 
onderstel en instelbare stralingshoek. Direct warmte, geen condensatie 
of zuurstofverbruik, geen geluid en geeft geen stank ! 

• In verrijdbaar frame
• 230V, 13A en 3 kW (2 standen)
• 610 x 680 x 850 mm
• 13 kg 

€ 189,00 € 399,00 

Gegevens  o.v.v. zet- en/of drukfouten, afbeeldingen kunnen afwijken. Deze aktie is een uitgave van Little Jumbo en geldig zolang de voorraad strekt.

Diesel infrarood 
stralingsheater 19893200
Zeer krachtige en efficiente infraroodheater geschikt voor comfort-
verwarming buiten of binnen in geventileerde ruimte. 
Ook ideaal voor drogen of ontdooien  van bv leidingen of machines. 
Handzaam en draagbaar. Schone en veilige verbranding, eenvoudig 
te bedienen en geen luchtverplaatsing en stofopwaaiing 

• 20,5 kW / 17500 kCal/uur
• Tank 15 ltr; ca. 1,7 ltr diesel / branduur
• Veiligheidsschakelaar
• Ingebouwde thermostaat
• 530 x 365 x 540 mm
• 15 kg	

€ 469,00

Heater Hits



Elektrische FAN warme lucht heaters
Robuuste ruimteverwarmers in metalen epoxy behuizing en geisoleerde handgreep. Overal inzetbaar en geluidsarme FAN. 
380V modellen excl aansluitsnoer; voorzien van postventilatie voor langere levensduur en geleverd met contrastekker tbv aansluiting. 

• Ingebouwde kamer en veiligheidsthermostaat
• Stille axiale ventilators (ook als ventilator te gebruiken)
• Geisoleerde verwarmingselementen met rvs coating 

Compacte heater LOR 
Zeer compact met hoog rendement PTC verwarmingselement. 
Ideaal in kleine werkruimtes, kantoren en werkplaatsen. 
Met stille ventilator en voorzien van thermostaat en 
instelbare schakelaar. 

• 230V, 1-2 kW 
• Ingebouwde thermostaat
• 191x 180 x 202 mm 
• 2,4 kg
• Output 120 m3/u 
• € 38,95

MET PTC
TECHNIEK

Gegevens  o.v.v. zet- en/of drukfouten, afbeeldingen kunnen afwijken. Deze aktie is een uitgave van Little Jumbo en geldig zolang de voorraad strekt.

€ 64,95

Heaterkanon 19893030
Dankzij het ontwerp en ronde verwarmingsspiraal wordt lucht effi-
cient verwarmd en geeft deze heater een direct voelbare hitte af. 
Voorzien van stabiel onderstel en handvat voor makkelijke transport 
en verplaatsing. Instelbare stralingshoek.

• 230V, 1,5 – 3 kW
• Ingebouwde thermostaat
• 340 x 340 x 205 mm
• 6 kg
• Output 350 m3/u

19893033 220V 3,3 kW 400 m3/u 7,5 kg € 64,95
19893090 380V 9 kW 800 m3/u 13,5 kg € 189,-
19893150 380V 15 kW 1300 m3/u 17 kg € 299,-
19893220 380V 22 kW 2400 m3/u 20 kg € 499,-

€ 99,95€ 38,95

Elektrische FAN heaters

VANAF

Heater Hits

VANAF

• 230V, 1-2-3 kW 
• Ingebouwde thermostaat
• 240 x 240 x 256 mm 
• 3,2 kg
• Output 200 m3/u
• € 59,95 

LOR 2 19893020 LOR 3 19893022




