
HDG Compact
100 kW, 105 kW, 150 kW, 190 kW

HDG Compact
25 kW, 30 kW, 35 kW, 50 kW, 65 kW, 80 kW

Combustível:
Estilha de madeira
Aparas de madeira
Pellets

Combustível:
Estilha de madeira
Aparas de madeira
Pellets

Potente 
e � ável

Compacta 
e versátil

Caldeiras a pellets, estilha 
e aparas

Características principais: 
-  Tecnologia de grelha patenteada 

para um desempenho uniforme
- Ignição automática
- Remoção de cinzas automática 
-  Protecção contra retorno de 

chama através de válvula de 
alimentação rotativa

-  Combustão controlada por 
sonda lambda para medição de 
oxigénio e sensor de 
temperatura na câmara de 
combustão

-  PLC para controlo � ável da 
caldeira

Reconhecida com o prémio 
Alemão para a Inovação

Características principais:
-  Tecnologia de grelha 

basculante que permite um 
desempenho consistente

- Ignição automática
-  Remoção e limpeza de cinzas 

automática (opcional) 
-  Protecção contra retorno de 

chama através de válvula de 
alimentação rotativa

-  Combustão controlada por 
sonda lambda para medição 
de oxigénio e sensor de 
temperatura na câmara de 
combustão

-  Controlador da caldeira 
integrado

Reconhecida com o prémio 
KWF para a inovação

Combustível:
Lenha
Resíduos de madeira

Combustível:
Lenha em toros até 0,5 m
Resíduos de madeira
Estilha de madeira
Aparas de madeira
Briquettes

Combustível:
Lenha em toros até 1 m
Estilha de madeira

Combustível:
Lenha em toros até 0,5 m
Resíduos de madeira
Estilha de madeira
Aparas de madeira
Briquettes

Versátil, económica Confortável e 
compacta

Prática e 
segura

Independente 
e � exível

HDG Euro
30 kW, 40 kW, 50 kW

HDG Navora
20 kW, 25 kW, 30 kW

HDG Turbotec 
50 kW, 60 kW

HDG SL
14,9 kW

Caldeiras a lenha

Características principais:
- Enchimento pela parte de cima 
-  Ideal para material seco
-  Tampa de enchimento 

pneumática
-  Intervalos de regarga longos 

graças a um depósito de 
combustível de 220 litros

-  Blindagem da caldeira em chapa 
de 10 mm

-  A variedade de combustíveis 
permite a sua utilização em 
carpintarias e outras actividades 
de processamento de madeira

- Emissões muito baixas
- Combustão optimizada
-  Combustão controlada por 

sonda lambda HDG para 
medição de oxigénio

Reconhecida com o prémio Alemão 
para a Inovação

Características principais: 
- Enchimento fácil pela frente
-  Intervalos de regarga longos 

graças a um depósito de 
combustível de 150 litros

-  Operação fácil devido ao sistema 
automático de limpeza do 
permutador de calor

- Fácil utilização e ergonómica
- Combustão optimizada
- Emissões muito baixas
-  Combustão controlada por 

sonda lambda HDG para 
medição de oxigénio

Reconhecida com o prémio KWF 
para a inovação

Características principais: 
- Enchimento pela frente
-  Intervalos de regarga longos 

graças a um depósito de 
combustível de 340 litros

- Toros até 1 m de comprimento
-  Gastos reduzidos na preparação 

do combustível
- Emissões baixas
-  Combustão controlada por 

sonda lambda HDG para 
medição de oxigénio

Características principais: 
-  Enchimento pela parte de 

cima
- Tiragem natural
-  Pode ser utilizada como 

auxiliar em sistemas de 
aquecimento existentes

- Para aplicações domésticas
- Muito compacta

Combustível:
Pellets

Ecológica e 
confortável

HDG Pelletmaster
15 kW

Sistemas de aquecimento 
a pellets

Características principais: 
-  Combustão perfeita devido à 

tecnologia da grelha
-  Alimentação automática dos 

pellets com consumo mínimo de 
energia

- Ignição automática
- Emissões muito baixas
-  Limpeza automática do 

permutador de calor
-  Protecção contra retorno de 

chama através de válvula de 
alimentação rotativa

-  Combustão controlada por sonda 
lambda para medição de oxigénio 
e sensor de temperatura na 
câmara de combustão

-  Controlador da caldeira integrado

Reconhecida com o prémio KWF para 
a inovação e o prémio IF para o design


