
– EN EFFEKTIV, KOMPAKT  
OG MOBIL TELTOVN



Volcano teltovn er laget av et ikke-korroderende 
materiale (rustfritt stål og aluminium), basert på en 
enkel konstruksjon, og er enkel å bruke. Alle ovner 
er utstyrt med en steg for steg bruksanvisning 
festet på ovnen.

Volcano teltovn kan benyttes i de aller fleste 
lavvoer, domer og faste installasjoner. Teltovnen 
benyttes blant annet av forsvaret, hjelpeorganisa-
sjoner, eventarrangører, turfolk og på ekspedisjoner. 
Ovnen er svært enkel i bruk og har tilleggsutstyr for 
tilberedning av mat. Responsen og tilbakemeldinger 
etter 25 års bruk og mer enn 13.000 enheter solgt 
er formidabelt positiv! Volcano er en rentbrennende 
og miljøvennlig teltovn som g jør turopplevelsen 
enda bedre med god stabil varme tilpasset alle 
forhold.

TEKNINSK INFORMASJON

Sekken er laget i flammehemmende materiale 
og har innsydd oppdriftsmateriale slik at den 
ikke synker.

TILLEGGSUTSTYR

Praktisk  
varmeplate 
for tilbered-
ning av mat.

Sekk og varmeplate kan kjøpes 
som tilleggsutstyr. 

Denne unike teltovnen er utviklet av Forsvarets Forskningsinstitutt. 
Forsvarets høyeste prioritet var driftssikkerhet, fleksibilitet og bruk av 
forskjellige typer brensel. Volcano teltovn er utstyrt med et sikkerhets- 
skjold som er laget av aluminium som ikke leder varme. Av brensel kan 
det brukes diesel, parafin og ved.

Volcano teltovn viser seg å være den mest effektive, kompakte og mobile 
ovnen som finnes på markedet i denne størrelsen. En annen stor fordel  
er enkelheten i både konstruksjon og bruk.

Velle Utvikling har produsert flere tusen ovner siden den ble introdusert 
på markedet. Eksport til flere land, med andre tekniske krav, har vært 
med på å videreutvikle produktet.

Velle Utvikling har hele tiden søkt etter forbedringer. De viktigste 
elementene har vært holdbarhet og bruksvennlighet.

VOLCANO TELTOVN

VARMEEFFEKT 6 kW – 14 kW, 5 trinn
FORBRUK 0.6 – 1.4 liter/time
TOTALVEKT 22 kg
STØRRELSE h: 560 x d: 420 x b: 480 mm
BRENSELTYPER Diesel, parafin og ved
NATO NO 4520-25-144-0922

1 Komfyr
2 Brenner
3 Lokk 
4 Regulering brensel
5 Drivstoffslange
6 Slange til brenner
7 Røykrør
8 Børste/skrape
9 KlemmeReservedeler kjøpes på Velle Utvikling AS.



Velle Utviklings mekaniske produksjon er ISO 9001 sertifisert,  
og med i bransjenettverket Achilles JQS.

Bedriftens attføringsvirksomhet er Equass Assuranse sertifisert.  
Velle Utvikling er i tillegg et Miljøfyrtårn.

VELLE UTVIKLING AS 
Postboks 2055 – 3103 Tønsberg
Telefon: 33 35 90 00 
Epost: firmapost@velle.no
velle.no


