
E-Therm ET1500-3200 | Adatlap

Műszaki adatok
Gázfogyasztás: 
36 - 48 kg/hektár 

Kapacitás:
9000 - 19200 m2/óra 6 km/h 
haladási sebesség esetén 

Teljesítmény: 
519 - 1037 kW

Súly:
700 - 1100 kg 

Hidraulikarendszer követelmény: 
22,5 l/m 

Sebesség:
4 - 6 km/h a gyomok típusától  
és mennyiségétől függően

Működési szélesség: 
1,5 - 3,2 méter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján

Kialakítás
A gyomégetőt az Ön termesztési 
igényének megfelelően tervezzük 
meg.

Termesztési rendszer:
- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:
- palackos
- tartályos

Szélesség:
Az égetőt 1,5 - 3,2 méter 
szélesség között állítható.

Sebesség:
4 - 6 km/h a gyomok típusától   
és mennyiségétől függően

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű

Extrák
Vészleállító a tartályon

Alacsony zajterhelés

Energia megtakarítás 

Kevésbé érzékeny a szélre

Kevesebb CO
2
 kibocsájtás

Online szervíz szolgáltatás

Fő jellemzők

www.envo-dan.dk



E-Therm Selekt EC3000 | Adatlap

Műszaki adatok
Gázfogyasztás:
47 kg/hektár

Kapacitás:
9000 m2/óra 3 km/h 
haladási sebesség esetén 

Teljesítmény:
511 kW

Súly: 
470 kg

Hidraulikarendszer követelmény: 
22 l/m 

Sebesség:
3 km/h a gyomok típusától  
és mennyiségétől függően

Működési szélesség:
3,0 méter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján

Kialakítás
A gyomperzselőt az Ön termesztési 
igényének megfelelően tervezzük 
meg.

Termesztési rendszer:
- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:
- palackos
- tartályos

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű
 

Extrák
Vészleállító a tartályon

Alacsony zajterhelés

Energia megtakarítás

Kevésbé érzékeny a szélre

Kevesebb CO
2
 kibocsájtás

Online szervíz szolgáltatás

Fő jellemzők

www.envo-dan.dk



E-Therm Selekt EC6200 | Adatlap

Műszaki adatok
Gázfogyasztás:
47 kg/hektár

Kapacitás:
18600 m2/óra 3 km/h 
haladási sebesség esetén 

Teljesítmény:
1022 kW

Súly:
930 kg

Hidraulikarendszer követelmény: 
22 l/m

Sebesség:
3 km/h a gyomok típusától  
és mennyiségétől függően

Működési szélesség:
6.2 meter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján

Kialakítás
A gyomperzselőt az Ön termesztési 
igényének megfelelően tervezzük 
meg.

Termesztési rendszer:
- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:
- palackos
- tartályos

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű
 

Extrák
Vészleállító a tartályon

Hidrauliksan mozgatható részek

Alacsony zajterhelés

Energia megtakarítás

Kevésbé érzékeny a szélre

Kevesebb CO
2
 kibocsájtás

Online szervíz szolgáltatás

Fő jellemzők

www.envo-dan.dk


