
Holte Industri AS er i gang med produksjonen av ny 

varmeovn til bygge bransjen 

 

Etter mange år med import og 

salg av varmeovner som typen 

Remko og Frico, er vi nå stolt av å 

kunne levere et egenprodusert 

produkt innenfor denne 

kategorien. 

 

Vi skal selvfølgelig også fortsette 

å selge Frico og Remko, den nye 

serier er for å dekke nye behov 

som har meldt seg ute i bransjen. 

 

Vår nye serie varmeovner har vi 

døpt Magma. 

 

I denne serier følger flere størrelsesvarianter og energikilder.  

2-18kW elektriske ovner og 30kW vannbåren varme. 

 

Dette dokumentet skal ta for seg de fordelene forbrukeren har ved å bruke 

varmeovner med stor luftmengde. 

 



Magma EL2, EL3 og EL3-V 

 

Liten og effektiv elektrisk byggvarmer 

Magma varmluftsaggregat er mobile fyringsanlegg beregnet på 
varmluftforsyning til industri, bygg og anlegg. Magma EL3 drives 
med elektrisk varmeelement, og er konstruert for allsidig, 
helautomatisk og problemfri drift. 

Magma har en støydempet, solid og kraftig kammervifte, som sikrer 
god og effektiv luft gjennomstrømming. 
 
Maskinens egenskaper og bruksområder: 
 

* Punktoppvarming i større lokaler 
* Egnet som både permanent og midlertidig oppvarming. 
* Oppvarming av garasje, verksted osv. 
* Temperering av frosttruede arealer 
* Effektiv spredning av varmen 
* Varmeren skal bare brukes innendørs i tørre rom, og er konstruert for profesjonell bruk. 
 

Magma er et flyttbart varmeaggregat som leveres klar 
til bruk. 
 
Enheten produserer varmluft ved at den kraftige 
kammerviften sørger for gjennomstrømming av luft i 
enheten, der luften passerer et elektrisk 
varmeelement og blir varmet opp før den blåses ut på 
toppen. 
 

EL3 leveres med 360° utblåsningstopp, og EL3-V leveres med veggfeste og utblåsning i front 
og på sidene. De leveres med Schuko kontakt m/4m kabel. 

 

 

 

 

ELT3 uten 
veggfeste blir 
levert med 
utblåsning 
rundt hele 
toppen 



Magma EL18 

Magma 18EL drives med elektrisk varmeelement, og 
er konstruert for allsidig, helautomatisk og problemfri 
drift. Magma har en støydempet, solid og kraftig 
kammervifte, som sikrer god og effektiv 
luftgjennomstrømning. 
 
Magma varmluftsaggregat er ypperlig egnet for rask 
og effektiv varmlufttilførsel overalt hvor det er behov 
innen industri- og anleggsvirksomhet. 
 
 

Maskinen egner seg bl.a. til: 
 

* Tørking av nybygg. 
* Punktoppvarming av arbeidsplasser i åpne fabrikklokaler og haller. 
* Oppvarming av lukkede og åpne lokaler, både varig og midlertidig. 
* Avising av maskiner, kjøretøy og ikke-brennbart lagergods. 
* Temperering av frosttruede arealer og drivhus. 
 

Varmeren skal bare brukes innendørs i tørre rom, 
og er konstruert for profesjonell bruk. 
 
Magma er et flyttbart varmeaggregat som leveres 
klar til bruk. Den er konstruert for å erstatte andre 
varmekilder, for eksempel i forbindelse med 
reparasjoner og vedlikehold på eksisterende 
permanent varmeanlegg, eller som varmekilde på 
byggeplass under byggearbeider. 
 
Enheten produserer varmluft ved at den kraftige kammerviften sørger for 
gjennomstrømming av luft i enheten, der luften passerer et elektrisk varmeelement og blir 
varmet opp før den blåses ut på toppen. 
 
Magma 18EL består av to deler: en viftemodul som er felles for begge varianter, og en 

elektrisk modul 230V eller 400V. Elektrisk modul 
leveres komplett med fleksibel luftfordeler og 
fjær. 
 
Elektrisk modul leveres med 32A apparatinntak for 
tilkobling over 32A skjøtekabel. 400V versjon 
leveres med 1 stk. 32A apparatinntak, mens 230V 
versjon leveres med 2 stk. 32A apparatinntak. 
 
Leveres som standard med 2 stk. Grovfilter G4. 



Magma VA30 

Magma 30VA drives med vannbåren varme, og er 
konstruert for allsidig, helautomatisk og problemfri 
drift. Magma har en støydempet, solid og kraftig 
kammervifte, som sikrer god og effektiv 
luftgjennomstrømming. 

Magma varmluftsaggregat er ypperlig egnet for rask 
og effektiv varmlufttilførsel overalt hvor det er behov 
innen industri- og anleggsvirksomhet. 

Maskinen egner seg bl.a. til: 

 

• Tørking av nybygg. 

• Punktoppvarming av arbeidsplasser i åpne fabrikklokaler og haller. 

• Oppvarming av lukkede og åpne lokaler, både varig og midlertidig. 

• Avising av maskiner, kjøretøy og ikke-brennbart lagergods. 

• Temperering av frosttruede arealer. 

Varmeren skal bare brukes innendørs i tørre rom, og er konstruert for profesjonell bruk. 

Magma er et flyttbart varmeaggregat som leveres 
klar til bruk. Den er konstruert for å erstatte andre 
varmekilder, for eksempel i forbindelse med 
reparasjoner og vedlikehold på eksisterende 
permanent varmeanlegg, eller som varmekilde på 
byggeplass under byggearbeider. 

Enheten produserer varmluft ved at den kraftige 
kammerviften sørger for gjennomstrømming av 
luft i enheten, der luften passerer en varmeveksler 
der det sirkulerer varmt vann, og blir varmet opp 
før den blåses ut på toppen. 

Magma 30VA består av to deler: en viftemodul og 
en 30kW vann modultopp. Modultopp leveres komplett med fleksibel luftfordeler. 

Leveres som standard med 2 stk. Grovfilter G4.  

Elektrisk tilkobling: 230V 1-fase. 

 


