Heatweed – kjemikaliefri ugrastyning
Heatweed Technologies AS har mer enn 20 års
erfaring med alle former for ugrashåndtering.
Selskapet har spesialisert seg på kjemikaliefri
ugrastyning i urbane områder som parker,
barnehager, sportsanlegg og villaområder. Det
har også oppdrag langs veinett, vannveier og i
naturparker. Teknologien med bruk av varmt
vann, spesialdesignede dyser og en verdenspatentert, nyutviklet sensorteknologi til ugrasbekjempelse er gjennom fire år blitt utviklet og
tilpasset nordiske forhold. Den kommer som et
svar på stadig strengere krav fra myndighetene
til kjemikaliefrie, miljøriktige løsninger.
Heatweed samarbeid med Wave i Nederland og er deres eksklusive importør og forhandler i Norden, Baltikum og Polen. Samarbeidet omfatter også utvikling av nye maskiner og
modeller, nye kundegrupper og ny teknologi.
Sensor 2 er flaggskipet, mens Mid-serien
er en mindre og lettere maskin for større
kundegrupper. Demomaskiner er tilgjengelig
i Eidsberg, Østfold og i Strömstad. Heatweed
har kontor i Oslo, og er i ferd med å sette
opp kontor i Polen.
Heatweed Technologies hadde Nordenlansering på Have og Landskap 2013. 

velg trygt - velg markedslederen
En Polaris Ranger defineres ofte som en Side by Side (SxS) eller Utility Task
Vehicle (UTV). I all hovedsak er dette en type ATV hvor man sitter i et sete,
likt som en bil eller traktor. Det er altså ingen sal, men to seter side om side.
En Polaris Ranger registeres som EU-traktor og du kan da kjøre på offentlig vei med hvite skilt. Enkelte modeller som sportsutgaven RZR (Razor) registreres den gjerne som firhjulsmotorsykkel uten fartsbegrensing, men fortsatt hvite skilt. Ranger har naturligvis Polaris ekte firehjulstrekk med trekk på alle
fire hjul, stort lasteplan og et et solid veltebur. Med Polaris Ranger har du et robust, allsidig og trofast kjøretøy, klar for enhver utfordring!

Kjøp din Polaris Ranger før 31. oktober og få

20.000,som du kan bruke
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på originalt Polaris
utstyr.
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Polaris Ranger starter på 99.900,- eks mva (124.875,- inkl mva)
Finn ditt RANGER CENtER på www.polarisindustries.no
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