DE HEATWEED® METHODE

100% Heet water
Vermogen geoptimaliseerd

CAPACITEIT | 2000-2800 m2/dag

Milieuvriendelijk
Chemievrije onkruidbestrijding
Heatweed Actieve Temperatuur Regeling (ATR)
Zeer accurate temperatuur

STANDAARD SPECIFICATIES

ULTRA COMPACTE TRAILER

Capaciteit: 2000-2800 m2 per dag (tot 34 hectare/seizoen)

Heatweed Multi S is een milieuvriendelijke mos- en onkruidbestrijder uitgevoerd als
eenzeer compacte trailer voorien van de laatste technologie, waarbij de watertank is
geïntegreerd. Deze unieke onkruidbestrijdingstrailer is ongeëvenaard in de Europese markt als het gaat om het dienen voor onkruidbestrijding en reinigen in één. Naast
het bewezen effectieve systemisch effect op de wortel van het onkruid, biedt deze
machine de optimale capaciteit om als hogedrukreiniger ingezet te worden. Door zijn
eigen stroomvoorziening kan de machine ook gebruikt worden op plaatsen waar geen
stroomaansluiting beschikbaar is.

Druk onkruidbestrijding: 0,2 bar
Temperatuur onkruidbestrijding: 98-99,6 °C
Waterverbuik onkruidbestrijding: max. 10 liter p/m
Automatische temperatuur regeling (ATR): Ja
Druk reinigingsfunctie: tot 200 bar
Temperatuur reiniging: 30-100 °C
Waterverbruik reiniging: max. 18 liter p/m
Inhoud (geïntegreerde) watertank: 200 L
Brandstof machine: Diesel
Brandstof brander: Diesel / Aspen D Biodiesel
Branders: 1 (capaciteit: 90 KW)

Deze complete machine heeft een laag geluidsniveau, net zoals de rest van de Heatweed machines (<85 dB). De lage CO2 uitstoot en het professionele design maakt deze
machine uiterst geschikt voor het gebruik in woongebieden. Het nieuwe en vooruitstrevende Track & Trace systeem, het besturingssysteem met een digitale display en joystick
maakt deze gebruiksvriendelijke machine favoriet bij onze klanten.

Capaciteit brandstoftank: 50 L
Geluidsniveau: 85 dB (meting 1 meter vanaf de machine)
Afmetingen (l x b x h): 2665x1559x1354 mm
Gewicht: 740 kg
STANDAARD ACCESSOIRES:
•

RVS veerhaspel

•

25 m hogedruk slangen 3/8” met hitte bescherming

•

Basispistool met draaikoppeling

•

RVS reinigingslans

•

RVS onkruidlans (20 cm)

•

Besturingssysteem met digitale display en joystick

•

Geïntegreerde zuigpomp voor watertoevoer (van

•

andere tank)

•

Automatische snelheidsregeling (uitschakel-

•

vertraging van 30 seconden)

•

Kohler/Lomabrdi motor: 12.5 kW
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PROFESSIONELE ONKRUIDBESTRIJDER EN HOGEDRUKREINIGER IN ÉÉN:
Het succes van de Heatweed Multi machines, met de verschillende functionaliteiten, ligt bij
het verstaan van de plantkunde te combineren met technologie. Op deze manier wordt het
systemisch effect op de wortel van de plant bereikt, zonder kracht te verliezen voor het gebruik van de machine als hogedrukreiniger (tot 250 bar). De Heatweed Multi machines zijn
veelzijdig en bieden het gewenste resultaat middels 100% heet water.

