HEATWEED® METODEN

KAPASITET | 2000-2800 m2/dag

Miljøvennlig og iinnovativ
Kjemikaliefri ugressbekjempelse
100% varmt vann
Optimert for lavt vannforbruk
Aktiv temperaturregulering
Stabil og presis temperatur

SPESIFIKASJONER
Kapasitet: 2000-2800 m2/dag, opptil 34 hektar/sesong
Vannforbruk ugressbekjempelse: Opptil 10 liter/min
Aktiv temperaturregulering: Ja
Temperatur ugressbekjempelse: 98 -99,6 °C
Trykk ugressbekjempelse: 0,2 bar
Temperatur rengjøring:Justerbart 30-100°C
Vannforbruk rengjøring: Opptil 18 liter/min
Trykk rengjøring: Opptil 200 bar
Kapasitet vanntank: 200 liter
Drivstoff: Diesel
Antall brennere: 1 x 70 kW
Kapasitet brennertank: 50 liter
Støynivå: 85 dB målt 1 m fra maskinen
Mål (l x b x h): 2665x1559x1354 mm
Vekt: 740 kg
STANDARD TILBEHØR:
•

Slangetrommel i rustfritt stål

•

25 m høytrykksslanger 3/8” med varmebeskyttelse

•

En rengjøringslanse i rustfritt stål

•

En 20 cm bred ugresslanse i rustfritt stål

Med forbehold om trykkfeil og endringer
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ULTRAKOMPAKT, MILJØVENNLIG UGRESSMASKIN FOR EN OPERATØR
Heatweed Multi S er en innovativ løsning for ugressbekjempelse uten bruk
av kjemikalier. Heatweed® Metoden utnytter energien i varmt vann på en
unik måte, og går helt til roten av problemet - bokstavelig talt. Den avanserte
varmtvannsteknologien som Heatweed har utviklet oppnår systemisk effekt
på røttene, noe som medfører at planten selvdestrueres over tid.
PROFESJONELL HØYTRYKKSVASKER OG UGRESSMASKIN I ETT!
Heatweed Multi S er en svært effektiv rengjøringsløsning. Med trykk opptil
200 bar og temperatur på opptil 100°C løser skitt og grønske seg enkelt
opp - uten bruk av kjemikalier. Dette gjør Multi S til en ekstremt allsidig og
praktisk maskin, og ideell til arbeid også utenfor ugresssesongen.
Traileren er laget av dobbeltvegget, støtbestandig, UV-resistent, rotasjonsformet polyetylen - et sterkt isolerende materiale. Denne multifunksjonelle
maskinen er utstyrt med intuitiv digital drift med joystick, samt egen kraftkilde
slik at den kan brukes steder der strømtilførsel ikke er tilgjengelig. Den er i
tillegg enkel i bruk da displayet veileder brukeren gjennom brukerprogrammet
trinn for trinn.

