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Op til 40% mindre gasforbrug giver kort tilbagebetalingstid

Ukrudtsbrændere 
til landbrug
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Mere end 25 års erfaring med brændere til professionel brug

Klaus Vestergaard, direktør, Danroots A/S:

- Udfordringen i økologisk produktion er ukrudt og løsningen 
er en brænder. Den brænder som ENVO-DAN har bygget,  
er rigtig god til at løse opgaven med at brænde ukrudtet.  
Vi regner med en tilbagebetalingstid på under to år.

Når du bestiller en ENVO-DAN E-Therm 
brænder, bygger vi den specielt til dine be-
hov. Vi kan levere brændere i bredder fra 
1,5 meter til 9,2 meter. Brændere fra 3,2 
meter er hydraulisk klapbare og dermed 
lovlige til vejtransport og med de store gas- 
tanke har du en god aktionsradius. 

Brænderne tilpasses til dine bede eller 
kamme. 

Op til 40% mindre gasforbrug
Vores brændere er udviklet til bekæmpelse af ukrudt i økologisk grøntsags- 
produktion. De er designet og konstrueret til at give dig flere arbejdstimer i  
marken. Samtidig bruger de op til 40% mindre gas. ENVO-DAN har produceret  
effektive brændere i mere end 25 år. Det er din sikkerhed for en god investering.

E-Therm er udstyret med lufttilførsel, som 
skaber overtryk under brænderen og sikrer 
ensartet behandling af ukrudtet over hele 
bredden uanset vindretning og -styrke.

Du kan brænde i vindstyrker op til 12 m/s og 
det giver flere arbejdsdage i marken. Du kan 
udnytte dagtimerne, så du ikke skal køre om 
natten.

Vi tilpasser brænderen til 
dit behov og dine afgrøder

Brænd selvom det blæser
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Mere end 25 års erfaring med brændere til professionel brug

Henrik Damgaard, daglig leder, markområdet, Yding Grønt A/S:

- Vi har fået flere arbejdstimer med den nye brænder, fordi vi 
kan køre, når det blæser. Samtidig har vi indkøbt mindre gas 
end vi plejer, når vi sammenligner de to sidste sæsoner. 

ENVO-DAN har udviklet et optimeret og pa-
tenteret brændersystem. Det er testet af DJF-   
Flakkebjerg, under Aarhus Universitet, som 
har konkluderet, at vores brændere er mar-
kedets mest energieffektive med en doku-
menteret besparelse på op til 40 procent på 
gasforbruget. 

Du kan brænde et større areal med den sam-
me mængde gas, og du sparer også tid, fordi 
du skal hente gas færre gange. Samtidig kan 
gasbesparelsen ses direkte i dit regnskab. 

After sales service

Online support

Dokumenteret gasforbrug

Stabil og driftssikker året rundt
Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at kunne køre 
ud i marken med meget kort varsel. Derfor 
designer og udvikler vi vores brænderserie, 
så alle funktioner er stabile og driftssikre. 

Vores brændere er opbygget, så de er ser-
vicevenlige og vi kan levere nye dele på 
24-48 timer med ekspress kurértransport. 
Vi har også 24-timers telefonvagt, så du 
altid kan kontakte os.

Alle brændere har en QR-kode monteret, 
så du kan få direkte adgang til vores on-
line support system på din smartphone 
eller PC. Her kan du se instruktionsfilm, 
få assistance eller bestille sliddele. Det er 
nemt og du kan få hjælp, selvom du står 
ude i marken.
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Sådan bygger vi din nye ukrudtsbrænder

Dansk kvalitet - produceret i Danmark

Vi designer din brænder i 3D i vores konstruktionsafdeling, 
så den passer til dine dyrkningssystemer. Herefter bliver 
alle delene laserskåret for at sikre størst mulig præcision. 
Delene bliver pulverlakeret, så de er modstandsdygtige 
over for vejr og vind. 

Din brænder samles og monteres på vores eget værksted, 
og vi udfører en omfattende kvalitetskontrol, før den sendes 
afsted til dig. 

Vil du også brænde med op til 40% mindre gasforbrug?
- så er vi klar til en dialog om dit behov!

Vores brændere 
kører i hele verden
De anvendes her i Danmark, men 
også i Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland, Schweiz, Østrig, Hol-
land, Italien, Ungarn, Serbien, 
Chile og New Zealand. 

Der kommer hele tiden flere lan-
de på listen, fordi ENVO-DAN 
E-Therm systemet er driftssikkert 
og servicevenligt.
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Film: 
Præsentation af 
ENVO-DAN

Film: 
Ukrudtsbrændere
til landbrug

ENVO-DAN ApS
Industrivej Vest 54
DK-6600 Vejen

T: +45 7538 3936
E: info@envo-dan.dk
W: www.envo-dan.dk
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