High Serien 75/30
Professionell handenhet för riktad
ogräsbekämpning med 100 % varmt vatten.

Varmva
ttenin
möjligt tag
!

Fördelar med Heatweed High-serien:
• Mycket exakt och konstant temperaturreglering (ca 98 °C)

• Standardvattenlinjeanslutning

• Kan även användas för högtryckstvättning och graffitiborttagning
(t.ex. väggar, bänkar och konst)

• Antikalkpump för att förhindra avlagringar

• Hållbar och säker för utomhusbruk

• Inbyggd energiförsörjning via dieselmotor (ingen extern generator behövs)

• Mycket kompakt och kan därmed transporteras på i stort sett alla
typer av fordon

• Enkel att lasta och lasta av med gaffeltruck

• Användning av ytvatten möjligt

• Ingen skumtillsats krävs (kostnadsbesparing)

• Ogräsbekämpning med hög kapacitet med 100 % varmt vatten

• Inget buller, ingen skada eller brandrisk

• Digital, helautomatisk inställning av temperatur och tryck

• Standardutrustad med två handlansar för dubbelt arbete

• Kan användas av en eller två personer

• Ergonomiska lätta handlansar och slangar

Standardspecifikationer:

Alternativ:

Kapacitet:

75 ha per säsong
30 liter per minut
2 750–5 500 m² per dag

Ytvattenpump:

Wacker PG2-pump inkl. specialfilter,
5 meter sugslang med flöte

Drift/uppvärmning:

Diesel

Handlansar:

20/40/80 cm varmvattenshacka med hjul
Rengöringslans med borste
Roterande munstycke
Spjut för bekämpning av jättebjörnloka

Ogräsbekämpningstryck: 0,1 bar
Drifttryck vid tvätt:

Kontinuerligt justerbar upp till högst
90 bar eller 130 bar (alternativ)

Vattentemperatur:

Stabilt 98-99 °C på ogräset

Brännare:

2 enheter (diesel)

Brännartankkapacitet:

80 liter

Tankkapacitet:

40 liter dieselmotor

Utsläppsklass för

Kubota-dieselmotor: Steg IVb

Utsläppsklass per hr
varmvattensberedare:

> EURO6

Vattentankkapacitet:

Plast 1 000 liter, större och mindre
tankar enligt önskemål

Temperaturjustering:

Elektronisk (digital pekskärm)

Färg:

RAL 5010 (bas) och RAL 9006 (hölje)

Slang:

2 x 15 meter (3 x 15 m förl. möjlig)

Handlans:

Upp till högst 60 meter

Rullar för varmvatten:

2 inbyggda, RVS, 100 °C

Handlans:

2 enheter med 20 cm varmvattenshacka

Vikt:

585 kg

Dimensioner (l x b x h):

1351 x 1001 x 1314 mm

HEATWEED-MASKINER

HANDDRIVNA MASKINER

FORDONSDRIVNA MASKINER

• För små till medelstora ytor
• Noggrann på platser som är svåra att nå
• Kan även användas för rengöring

• Hög kapacitet och hög effektivitet
• Kan monteras och demonteras från valfri redskapshållare
• Variabel arbetsbredd, sidoföring, sidostrålar, handlans

MID-SERIEN 22/8

XL-SERIEN 120/34

22 ha per säsong, 8 liter per minut
Handlans, max. 45 meter slang, 16–20 cm varmvattenshacka

120 ha per säsong, 34 liter per minut
Manuellt val

HIGH-SERIEN 75/30

SENSOR-SERIEN 2.0 400/34

75 ha per säsong, 30 liter per minut
Arbete med 2 personer möjligt upp till max. 60 meter

400 ha per säsong, 34 liter per minut
Alltid rätt kvantitet på rätt plats

B. de Cauwer (Gents universitet):
Hetvatten kan överföra 23-27 gånger mer energi än gasol eller ånga. När vi kombinerar dette med sensorteknologi,
utnyttjas energien mycket effektivt och bättre än alla andra termiska metoder.
Hetvatten

Gasol

Ånga

Ogräsbekämpning; metod för optimal enhetlig gatubild, jämnförelse av
metoderna hetvatten, gasol och ånga efter 7 dagar.

Hetvatten

Gasol

Ånga

Jamförelse av metoderna hetvatten, gasol och ånga 21 dagar efter bekämpning.
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