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Rövid időn belüli megtérülés a közel 
40%-os gázmegtakarítás segítségével 

Gyomperzselő 
gépek a 
mezőgazdaságban
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Klaus Vestergaard, Vezérigazgató, Danroots:

“ A gyomok örök kihívást jelentenek az ökológiai termelésben, 
és erre a legjobb megoldás a gyomperzselő. Az ENVO-DAN 
által épített gyomperzselő berendezések tökéletes megol-
dást jelentenek a gyomszabályozáshoz. Kevesebb mint két év 
megtérülési idővel számolunk.”

Amikor ENVO-DAN E-Therm gyomper-
zselőt rendel rendel, azt az Ön igényeihez 
tervezzük. Gyomperzselőink szélessége 1,5 
méter és 9,2 méter közötti szélességben ér-
hetők el.A 3,2 méternél szélesebb típusok 
hidraulikusan összecsukhatóak és így legá-
lisan szállíthatók közúton.

Közel 40%-os megtakarítás 
a gázfelhasználás tekintetében
Gyomperzselő berendezéseinket a bio zöldségtermesztésben való gyomir-
tásra készítjük.Úgy tervezzük és gyártjuk őket, hogy minél több üzemidőt  
tudjanak biztosítani Önnek a szántóföldön. Ugyanakkor akár 40%-kal képesek  
csökkenteni a gázfelhasználást. Az ENVO-DAN több, mint 20 éve gyártja  
ezeket a perzselőket. Ez a garancia a jó befektetésre.

Az E-Therm olyan levegőellátással van fel-
szerelve, amely túlnyomást hoz létre a be-
rendezés alatt, ezáltal biztosítja a gyomok 
egyenletes kezelését a széljárástól és szél-
sebességtől függetlenül a gép teljes széles-
ségében,

12 m/s szélsebességig megbízhatóan 
használható.

A berendezést az Ön igényeinek 
és a termesztett növényeknek 
megfelelően alakítjuk ki

Gyomirtás szeles 
időjárás esetén



Henrik Damgaard, Üzemvezető, Yding Gront A/S:

“ Az új gyomperzselő berendezéssel több időt tudunk a gyomir-
tásra fordítani, mivel szeles körülmények között is dolgozha-
tunk vele. Ugyanakkor kevesebbet költünk gázra, mint koráb-
ban, ha összehasonlítjuk a két legutóbbi szezont.”

Az ENVO-DAN kifejlesztett egy optimalizált 
és szabadalmaztatott égőrendszert. Ezt a 
az Aarhusi Egyetemen tesztelték, ahol arra 
a következtetésre jutottak, hogy a mi égőink 
a leghatékonyabbak a piacon, amellyel akár 
igazoltan 40%-os megtakarítást lehet elér-
ni a gázfogyasztás tekintetében, így nagyobb 
területeket gyomírthat ugyanazzal a gáz-
mennyiséggel, és időt takaríthat meg, mivel 
kevesebbszer kell tankolnia.

Alkatrész biztosítás 

Online ügyfélszolgálat 

Berendezéseinket úgy tervezzük, hogy 
könnyen karbantarthatóak legyenek és a 
szükséges alkatrészek 24-28 órán belül 
expressz szállítás keretében eljussanak 
Önhöz.

Minden berendezés QR-kóddal van el-
látva, amely közvetlen hozzáférést biz-
tosít on-line támogatási rendszerünkhöz 
az Ön okostelefonján vagy számítógépén 
keresztül. Itt megnézhet egy oktatófilmet, 
segítséget kaphat vagy rendelhet pót-al-
katrészeket. Egyszerű használni, és mi se-
gítünk Önnek, még akkor is, ha éppen kint 
van a területen

Dokumentált gáz felhasználás
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Hogyan tervezzük az új gyomperzselő gépeket 

Minőség – Dániában gyártva

Gyártó részlegünkben 3D-ben tervezzük meg az az Ön 
gyomperzselőjét, biztosítva, hogy az az Ön termesztési 
rendszeréhez teljeskörűen igazodik. Ezután minden alkat-
részt lézervágással vágunk, hogy a lehető legnagyobb pon-
tosságot biztosítsuk. Az alkatrészeket porszórtan bevon-
juk, hogy időjárás- és szélállóak legyenek.

Az Ön égőjét műhelyünkben szereljük össze és szereljük 
be, és a kiszállítás előtt átfogó minőségellenőrzést vég-
zünk. 

Ön is szeretne akár 40%-kal kevesebb gázzal égetni?
- Akkor készek vagyunk egy párbeszédre az Ön igényeiről!

Gyomperzselő  
gépeinket világszerte 
használják
Nemcsak Dániában, hanem Svéd-
országban, Norvégiában, Finnor-
szágban, Németországban, Svájc-
ban, Ausztriában, Hollandiában, 
Olaszországban, Magyarországon, 
Szerbiában, Chilében és Új-Zélan-
don is használják gépeinket.

Magyarországi  
képviselet:
Kendi István 
+36-20-373-5727 
Galliform Kft. Bábolna

E
N

V
O

-D
A

N
 C

or
p

or
at

e 
B

ro
ch

ur
e 

H
un

ga
ry

 | 
v6

4
a

ENVO-DAN ApS
Industrivej Vest 54
DK-6600 Vejen

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

Film: 
Mezőgazdasági 
gyomperzselők
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