XL-serien 120/34
Ogräsbekämpning
med hög kapacitet med
100 % varmt vatten.

Fördelar med Heatweed XL-serien:
• Miljövänlig, effektiv, hållbar
• Beprövad teknik, uppgradering möjlig till Sensor-serien

• Ogräsbekämpning möjlig på alla typer av stenbeläggning till byggnadsfasad

• Valfri redskapshållare

• Kan monteras/demonteras inom loppet av 2 timmar

• 100 % vatten, inga tillsatser förutom kalklösare (kostnadsbesparing)

• Bekväm och säker funktion i en hytt med luftkonditionering (beroende på redskapshållare)

• Ekonomisk vatten- och energiförbrukning genom användning
av värmeväxlare, effektiv brännarkontroll och dosering i separata
sektioner
• Ogräs håller sig borta längre och hämmas permanent eftersom
rötterna dör

• Heatweed-metoden: personlig rådgivning, utbildning och oberoende övervakning möjligt
• Heatweed-reparationstjänst med full service (på plats inom 24
timmar) och användarstöd per telefon.

• Ingen extra sopning krävs efter användning
• Inga skador på vägbeläggningar, offentliga möbler eller privat
egendom

Standardspecifikationer:
Kapacitet:

Alternativ:

120 ha per säsong
34 liter per minut
5 000–10 000 m2 per dag

Backkamera

Drift/uppvärmning:

Hydraulisk/diesel

Handlans med 4 meter slang eller 12 meter på rulle

Arbetsbredd:

1,40 meter doseringssystem uppdelat på
7 oberoende sektioner på 20 cm,
vattenstrålar med hög kapacitet åt sidan

Speciella gräsmattedäck för lågt hjultryck

Drifttryck:

0,1 bar

Högsta körhastighet:

25–80 km/h (beroende på redskapshållare)

Drifthastighet:

0,8 km/h (100 % ogrästäckning)
3,5 km/h (med väldigt lite ogräs)

Brännare:

2 enheter (diesel)

Utsläppsklass per hr
varmvattensberedare: > EURO6
Brännartankkapacitet: 105 liter
Vattentankkapacitet:

500/800/1100 liter (beroende på
redskapshållare)

Doseringskarets
styrförmåga:

50-70 cm åt vänster och höger (valfritt)

Standardfärg på
bakre hållare:

RAL 9006

Ytvattenpumpinstallation (inkl. sugsats) med hög kapacitet (500 liter/
min) + utrustad med högkapacitetsfilter för avloppsvatten

Ramgräns
Funktioner för vanlig rengöring upp till 130 bar

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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