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ENVO-DAN blev grundlagt i 1995 af Ole Bo
Jensen, som allerede fra en tidlig alder
hjalp sin far med at udvikle
ukrudtsbrændere. Ole er smedemester og
har en passion for landbrug, så han
kombinerede sine passioner og sin
bekymring for økologien, hvilket fik ham til
at lede efter mere innovative løsninger på
behovet for en mere effektiv
ukrudtsbekæmpelse uden pesticider.
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ENVO-DAN ukrudtsbrændere kan ikke 
kun bruges til ukrudtsbekæmpelse, 
men også til at fjerne bakterier i ellers 
modstandsdygtige hønsehuse og 
gårde, desinficere og til hurtig tørring 
af overflader og til efterfølgende 
tjærebehandling.

https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/07/ENVO-DAN_Brochure_v58a-e_danish.pdf
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/07/ENVO-DAN_Brochure_v58a-e_danish.pdf
https://youtu.be/qgF-dwqOxzw
https://youtu.be/qgF-dwqOxzw
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/09/0145_001.pdf
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/09/0145_001.pdf
http://www.envo-dan.dk/qrlinks/download_brochure_and_data_sheets/ENVO-DAN_Data_sheets_v29a_danish.pdf
http://www.envo-dan.dk/qrlinks/download_brochure_and_data_sheets/ENVO-DAN_Data_sheets_v29a_danish.pdf
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2017/06/ET1000_brochure_dansk.pdf
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2017/06/ET1000_brochure_dansk.pdf


ENVO-DAN ukrudtsbrændere er et
produkt i konstant udvikling, det er et
levende produkt, hvis udvikling og
innovation er underlagt den enkelte
landmands behov. Håndlavet og
personligt tilpasset.

https://www.youtube.com/watch?v=VbvqAMMebug&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=VbvqAMMebug&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sExHhEaAqJI
https://www.youtube.com/watch?v=sExHhEaAqJI


Spørgsmålet om gør vi det rigtigt?
Det besvares på denne måde. Ukrudt
skal ikke brændes sort, men blot
blancheres. Dette kontrolleres ved
hjælp af "fingeraftryksmetoden". Tag
et blad og pres det forsigtigt mellem
to fingre. Hvis det mørkegrønne spor
af fingeraftrykket er tilbage, når man
trykker på bladet, er planten død, og
derfor er den anvendte hastighed
korrekt. Hvis planten ellers er
udbrændt, spilder den for meget
energi og tid.

Sådan ved du, om hastigheden er passende 
& 

Gør vi det korrekt?



Et nyt koncept er opstået på baggrund af vores
kunders behov. Afbrænding på linje i allerede
udviklede afgrøder for at fjerne ukrudt og forhindre
rodskader. Vi har udviklet en ukrudtsbrænder, der er
bygget som en in-line-brænder, den nye E-THERM
SELEKT fra ENVO-DAN. Funktionsprincippet adskiller
sig fra traditionelle ukrudtsbrændere. E-Therm Selekt
er konstrueret på en sådan måde, at effektiv
afbrænding er mulig i overgroede afgrøder, da vi har
udviklet et system, der holder afgrøden oprejst i videst
muligt omfang for at sikre, at varmen kan komme ind i
rækken, hvor spirende ukrudt skal bekæmpes.

https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/11/Cebollas-con-E-THERM-SELEKT.mp4
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/11/Cebollas-con-E-THERM-SELEKT.mp4


Models

https://youtu.be/dsm-nzxowdA
https://youtu.be/dsm-nzxowdA
https://youtu.be/G49QRpxoBPM
https://youtu.be/G49QRpxoBPM
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Video-2021-11-26-at-08.40.12.mp4
https://www.envo-dan.dk/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Video-2021-11-26-at-08.40.12.mp4


Models



Klik for at 
se video

https://youtu.be/_9OmMDhkMus
https://youtu.be/_9OmMDhkMus
https://youtu.be/z-13yCP3PNI
https://youtu.be/z-13yCP3PNI
https://youtu.be/CSfLy8TE2FI
https://youtu.be/CSfLy8TE2FI


Vi opfylder de europæiske standarder EN298.

Fordele ved at bruge den nye generation af
E-THERM & E-THERM SELEKT fra ENVO-DAN

E-THERM-systemet 
reducerer gasforbruget 
med op til 40 %, hvilket 
resulterer i en betydelig 
lavere CO₂-udledning. 
Dette giver en meget 

interessant 
energibesparelse.

Med en blæser. 
Dette gør det muligt 

for ENVO-DAN-
brænderen at arbejde 

effektivt, selv når 
vinden blæser op til 
10-12 m/s udenfor.

Desinfektion i 
hønsehuse og 

andre områder

Bekæmpelse af 
skadedyr og 
sygdomme

(meldug, dunet 
meldug...)Lavt støjniveau

1 2 4

5

3



Investeringsomkostninger

Undersøgelsen er 
foretaget af COWI, som 
er et internationalt 
konsulentfirma med 
speciale i miljøteknik og 
-videnskab. 

http://grontmiljo.dk/wp-content/uploads/2021/08/gm521.pdf
http://grontmiljo.dk/wp-content/uploads/2021/08/gm521.pdf


Ole B. Jensen
obj@envo-dan.dk

+45 40 26 69 36

Puri Manzano
pur@envo-dan.dk

+45 54 55 29 97

https://www.envo-dan.dk/es/home-2/
https://www.envo-dan.dk/es/home-2/

