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A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 150 egy DEFRA 

‘Típus engedéllyel’ rendelkező égetőgép, amely ideális a kisebb 

telepeknek. Megfelelő választás a baromfitelepek, kisebb testű 

állatok, vagy kis állati testek elhamvasztására, éppúgy, mint a 

kutyák, vágóhídi melléktermékek, valamint állatorvosi 

hulladékok elégetésére. Mint minden modell a Volkan skálán, ez 

is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen 

megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak  (ABPR) (EC) No 

142/2011. 

 
A Volkan 150 az angliai Worcester-ben lévő 

gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok 

számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a 

telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle 

üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony 

felügyeleti igényével a Volkan 150 az egyik legnépszerűbb 

égető berendezéssé vált a maga kategóriájában. 
 
 
 
Ideális:  

• Baromfi • Kutya és macskatetemek 

• Juhok – Bárányok és egy • Húsüzemek 

anyajuh • Vágóhídi hulladékok 

• Állatorvosi hulladék • Vadak 

  

 
Gépleírás  
A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is 

rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési 

rendszerével: 
 

• Biztosítja a maximális szilárdságot és 

megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz 

képest  
• Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és 

húzódnak össze, a téglával és a habarccsal 

ellentétben  
• Megakadályozza az állati zsírok behatolását a 

bélésbe, ami meghosszabítja az égető élettartamát  
• A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik  
• A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet 

tartja fenn 
 

• A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja 

a bélés sértetlenségét  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Designed, engineered and  
manufactured in the UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volkan 150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamuajtó a kézi 
hamuzáshoz 

Termikusan hatékony monolit a 
magas minőségű tűzálló beton 

       szigetelőanyaggal -  
 nincs tégla, ami elváljon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Könnyen nyitható kiegyensúlyozott billenő-ajtó 

 
 
 
 
 



VOLKAN 150 
 

Jellemzők 
 

• Könnyű használat – Teljes körű betanítással  
• A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó 

biztosítja a könnyű hozzáférést 
 

• Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális 

hatékonyság érdekében 
 

• Alacsony hőtömegű bélés a minimális 
hőveszteségért 

 
• A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus 

lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az 

alacsony működési költségeket  
• Akár 50kg/óra égetési kapacitás  
• Statikus és mobil verzió is elérhető  
• Működés közben tölthető, mialatt a monolit 

bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot 
 

• Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-

volt-o betáppal - 3 tűs round Euro plug 
 

• Egy toldás rozsdamentes acél kémény 

alaptartozéka a gépnek 

 

Lehetséges extrák  
+ Fém rostély  
+ Hamuzó ajtó  
+ További kéménytoldások  
+ USB adatátvivő 

 

Üzemanyag felhasználás  
Diesel*, Kerizin*, LPG, Natural Gas and Bio 

Gas (*csak mobil) 

 

Szabályozás  
A maga kis kapacitású státusza miatt, a Volkan 150 

nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén 

a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság 

hozzájárulásán kívül. 

 
Elkötelezettségünk  
A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási 

tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 

éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, 

hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő 

modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig 

igény szerint segítjük ügyfeleinket. 

 
További információért keressen minket az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: 

tel: +3630/625-9329 
      +36 22/ 414-100    
e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com 
            hungary@bentleyinstruments.com 
web:    www.tetemegetok.hu  
           www.bentleyhungary.hu 

Garancia  
Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát 

vállalunk.*2 év vagy 2080 üzemóra 

 
 
 
 

 

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)  
 

Égetési kapacitás (ABPR) Max. 50 kg/óra 
  

Felül vagy elöl tölthetőség Felül 
  

Méretek (H x SZ x M) 1.4 x 1.3 x 2.8 m 
  

Átlagos fogyasztás 4 - 6 liter per óra 
  

Rácsok Opcionális 
  

Külső magasság (Kémény nélkül) 2323 mm 
  

Külső magasság (Kéménnyel) 2751 mm 
  

Standard Kémény méret (2D méret) 8" 
  

Ajtó méret (SZ x M) 625 x 325 mm 
  

Töltő ajtó magasság/mélység 325 mm 
  

Töltési magasság 800 mm 
  

Kamra méret (H x SZ x M) 0.7 x 0.6 x 0.6 m 
  

Kamra térfogat 0.26 m³ 
  

Kamra töltési térfogat 0.17 m³ 
  

Kamra töltési kapacitás 100kg/m³ 
  

Kamra kapacitás 150 kg/m³ 
  

Súly 1 tonna 
  

Beton alapzat kívánalom (H x SZ) 3.5 x 3.5 m 
  

Elektromos ellátás szükséglet Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz 
  

 Elérhetőség:  

+36 (30) 625-9329 
www.bentleyhungary.hu 
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